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LANTMÄTERIET 

Förord 
Bostäder och hållbar stadsutveckling är en prioriterad fråga för den 
svenska regeringen och frågorna har fått en större aktualitet genom att de 
17 globala hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals) och Agenda 
2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) har antagits av 
Förenta Nationerna (FN). 

Regeringens beslut om uppdrag till Lantmäteriet att bistå i 
förberedelsearbetet inför Habitat III togs relativt sent, den 28 april 2016. 
Även om det var en kort tid för uppdraget så, så har arbetet varit givande 
för Lantmäteriet. Samarbetet med Boverket har varit gott och alla 10 
utpekade plattformsmyndigheter lämnade svar på förslaget till den 
nationella faktabaserade landrapporten. 

Samordningen av de svenska aktiviteterna, inkluderande en svensk 
paviljong, under Habitat III konferensen i Quito, Ecuador, den 17-20 
oktober 2016 genomfördes på ett lyckat sätt med hjälp av alla involverade 
parter. 

Uppdraget har delvis redovisats genom det förslag till nationell rapport 
som Lantmäteriet lämnade till Regeringskansliet (Näringsdepartementet 
och Utrikesdepartementet) att genomföra och som resulterade i Swedish 
National Report till Habitat III, men redovisas nu slutligt i denna rapport. 

Huvudansvaret för Lantmäteriets arbete med uppdraget har Peter 
Wasström, enheten för Tjänsteexporten, haft och härutöver har Alexandra 
Högblom Moisio, division Fastighetsbildning, samt Cristian Soto, division 
Geodata, medverkat i hög grad i arbetet med regeringsuppdraget. Boverket 
har bidragit med synpunkter från Göran Persson och Olov Schultz. 
Slutrapporten överlämnas härmed. 

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla som bidrog till att Sveriges 
deltagande på Habitat III blev lyckat. 

Gävle, 27 februari 2017 

Bengt Kjellson 

Generaldirektör 

Lantmäteriet 
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Sammanfattning 
Regeringen beslutade den 28 april 2016 att ge i uppdrag åt Lantmäteriet att 
bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i förberedelserna inför 
Habitat III. Habitat III var Förenta Nationernas konferens för bostäder, 
byggande och hållbar stadsutveckling som hölls i Quito, Ecuador, den 17-
20 oktober 2016. Lantmäteriets arbete skedde i samarbete med Boverket. 

I uppdraget ingick att: 

• Ta fram förslag till en nationell, faktabaserad rapport som skulle 
innehålla genomförandet av den s.k. Habitat II-agendan, andra 
internationella och nationella mål samt relevant innehåll om 
bostäder, byggande, hållbar urban utveckling, landfrågor och 
därmed sammanhängande frågor samt nya utmaningar, trender och 
visioner m.m. 

• Fortlöpande bevaka och rapportera från olika aktiviteter och möten 
som gäller kommuners, regioners och civilsamhället och deras 
förberedelser inför Habitat III, nationellt och internationellt, dock inte 
från mellanstatliga förhandlingar, samt att fortlöpande ha en dialog 
med Regeringskansliet om detta arbete. 

• Genomföra, organisera och samordna de svenska sidoaktiviteterna 
under konferensen Habitat III och verka för ett brett deltagande vad 
gäller uppvisande av svenskt kunnande. 

Uppdraget att färdigställa förslaget till nationell rapport koordinerades 
med andra relevanta aktörer och rapporter samt tidigare framtagna förslag 
från bl.a. Boverket. Förslag på nationell rapport skulle redovisas till 
Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet) 
senast den 1 juni 2016. Med anledning av den korta tiden för arbetet 
ansökte Lantmäteriet via en hemställan till Näringsdepartementet den 22 
juni 2016 om en förlängning av inlämnandet av förslaget till en nationell 
rapport till den 30 augusti 2016. Näringsdepartementet beslutade om en 
förlängning till ovannämnda datum den 4 augusti 2016. 

Uppdraget skulle vad gällde de svenska sidoaktiviteterna ske i samverkan 
med övriga s.k. plattformsmyndigheter1 Trafikverket, Tillväxtverket, Sta-
tens energimyndighet och i samarbete med Styrelsen för internationellt 
utvecklingsarbete (Sida), Sveriges Kommuner och Landsting, Statistiska 
centralbyrån, Riksantikvarieämbetet, Statens centrum för arkitektur och 
design, Verket för innovationssystem samt andra relevanta berörda 
aktörer, myndigheter, företag, universitet och organisationer. När det gäller 
övriga sidoaktiviteter och presentationer av svenskt kunnande skulle 
insatserna fokuseras på åtgärder som tillförsäkrade en bred och 
representativ redovisning av svenskt kunnande, svensk kompetens och 
erfarenheter kring markfrågor, hållbar stadsutveckling, bostäder, byggande 
och därmed sammanhängande frågor. 

1 Boverket har en samordnande roll i uppdraget - Uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar 
stadsutveckling (beslut 2014-02-20). S2013/3465/PBB, S2013/3466/PBB, S2014/1631/PBB. 
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Arbetet med regeringsuppdraget redovisas i denna slutrapport som bland 
annat innehåller en beskrivning av Lantmäteriets och Boverkets arbete med 
uppdraget. Myndigheterna har fört en fortlöpande dialog med 
Regeringskansliet om rapportens innehåll.  

En svårighet i kontakterna med Regeringskansliet var att det var många 
personer som var inblandade i arbetet från Näringsdepartementet och att 
den som var huvudansvarig handläggare för ärendet flyttades över till 
Miljödepartementet under arbetets gång. Utrikesdepartementet var från 
början med i förhandlingarna kring ”New Urban Agenda”, men när själva 
Habitat III konferensen genomfördes och när man i Quito beslutade om 
”New Urban Agenda” så deltog ingen från Utrikesdepartementet.  

Väl på plats i Quito fick Lantmäteriets deltagare hantera samt agera i 
många oförutsedda sammanhang och situationer som t.ex. genom 
finansierings- och översättningshjälp. 

Själva genomförandet av Habitat III gick bra även om det var kort 
förberedelsetid och en liten budget. Såväl Global Utmaning som Quantified 
Planet bidrog med stor hjälp i förberedelsearbetet och själva 
genomförandet av det svenska deltagandet i Habitat III. 

De 17 globala målen för hållbar utveckling pekar ut den viktiga betydelse 
som städer har för hållbar tillväxt i framtiden, eftersom 70 % av världens 
befolkning beräknas att bo i städer år 2050. Bland de viktigaste 
bestämmelserna i ”New Urban Agenda” om lika möjligheter för alla är att 
få ett slut på diskriminering, skapa renare städer, minska 
koldioxidutsläppen, respektera flyktingars och migranters rättigheter 
oberoende av deras status, förbättra miljövänliga initiativ, samt att främja 
säkra, tillgängliga och miljövänliga offentliga områden. 

Habitat III samlade allt från ministrar och borgmästare till lokala och 
regionala myndigheter, det civila samhället och stadsplanerare. Mötet 
lockade sammanlagt runt 36 000 människor från 167 länder till Quito. Från 
Sverige var det drygt 70 deltagare från ca 35 organisationer. 
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Bakgrund 
UN-Habitat är FN:s program för att göra en bättre urban framtid. Habitats 
roll är att främja socialt och miljömässigt hållbar utveckling av boende och 
för att uppnå rimliga bostäder för alla. 

Städer står inför stora demografiska, miljömässiga, ekonomiska, sociala och 
geografiska utmaningar. Det har varit en mycket stor förskjutning mot 
urbanisering, då 6 av 10 människor på jorden förväntas att bo i tätorter år 
2030. Över 90 % av denna tillväxt kommer att ske i Afrika, Asien, 
Latinamerika och Karibien. I avsaknad av en effektiv stadsplanering, 
kommer konsekvenserna av den snabba urbaniseringen att vara dramatisk. 
På många platser runt om i världen, kan effekterna redan kännas genom 
brist på bostäder och tillväxt av slum. En otillräcklig och föråldrad 
infrastruktur när det gäller vägar, kollektivtrafik, vatten, sanitet och 
elektricitet är också ett växande problem, liksom eskalerande fattigdom och 
arbetslöshet, säkerhet och brottsproblem samt föroreningar och 
hälsofrågor. Ett annat problem är en mindre bra hantering av olika slag av 
katastrofer, liksom även katastrofer föranledda av effekterna av 
klimatförändringarna. 

Tänkesätt, politik och strategier mot urbanisering behöver ändras för att 
tillväxten av städer och stadsområden skall vändas till möjligheter som inte 
lämnar någon utanför. På uppdrag av FN:s generalförsamling har UN-
Habitat sedan 1978 arbetat med frågor om urban tillväxt. 

FN:s generalförsamling beslutade genom resolution (A/RES/66/207) att 
FN:s konferens om Bostäder, byggande och hållbar stadsutveckling Habitat 
III skall hållas och att konferensen skall ske i Quito, Ecuador, den 17-20 
oktober 2016. Tidigare Habitat konferenser som har hållits var 1976 Habitat 
I i Montreal, Kanada, och 1996 Habitat II i Istanbul, Turkiet. I resolutionen 
framgår att Habitat III konferensen ska blåsa nytt liv i det globala 
engagemanget för bostäder och hållbar urbanisering samt att fokusera på 
genomförandet av ”New Urban Agenda”. 

I en resolution (HSP/GC/25/2/Add.3) från april 2015 anges bland annat 
hur substansfrågorna är tänkta att behandlas vidare och förberedelserna av 
Habitat III. Här framgår att på nationell nivå kan alla medlemsstater ta 
fram en nationell, faktabaserad framgångsrapport gällande genomförandet 
av Habitat II agendan samt andra internationella mål och relevant innehåll 
om bostäder och hållbar urban utveckling samt nya utmaningar, trender 
och visioner. 
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Frågan om bostäder och hållbar stadsutveckling är en prioriterad fråga för 
den svenska regeringen. Med anledning av att de globala Sustainable 
Development Goals (SDG, hållbarhetsmålen) och att The 2030 Agenda for 
Sustainable Development (Agenda 2030) antagits av FN, har dessa frågor 
blivit än mer aktuella. Många av dessa 17 globala hållbarhetsmål berör 
bostads- och landfrågor, varav ett mål handlar om hållbara städer och 
samhällen. FN-konferensen Habitat III var den första större FN-
konferensen som skedde efter antagandet av Agenda 2030. 

Den s.k. New Urban Agenda (Ny Urban Agenda) är ett slutdokument som 
överenskommits för Habitat III-konferensen. New Urban Agenda planeras 
att vägleda arbetet för städers och samhällens utveckling de kommande 20 
åren och kommer att beröra många aktörer såsom länder, städer och 
regioner, internationella utvecklingsfinansiärer, FN:s program och det 
civila samhället. Agendan planeras även att kunna lägga grunden för 
strategier och tillvägagångssätt som har följdverkningar långt in i 
framtiden. 

Det fanns ett brett intresse för konferensen och frågorna om boende, 
byggande och hållbar stadsutveckling samt markfrågor hos t.ex. Sveriges 
Kommuner och Landsting, enskilda kommuner, myndigheter och företag, 
olika intresseorganisationer och det civila samhället. 

FN:s förberedelser till Habitat III skedde genom tre förmöten. PrepCom I 
som hölls i september 2014, PrepCom II som hölls i april 2015 och PrepCom 
III som hölls den 25-27 juli 2016 i Surabaya, Indonesien. Därutöver skedde 
regionala förberedelsemöten och flera tematiska möten. Den Europeiska 
Habitat-konferensen skedde den 16-18 mars 2016 i Prag, Tjeckien. I 
samband med denna konferens hölls Europe Regional Meeting 
”Europeiska Habitat” där det togs fram en ”Pragdeklaration” från det 
”Europeiska Habitat”, som också blev ett officiellt europeiskt underlag till 
Habitat III processen. 
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1. Nationell rapport 
Lantmäteriet tog under sommaren 2016 fram ett förslag till en faktabaserad 
nationell rapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och 
Utrikesdepartementet). Den svenska nationella rapporten var ett bidrag till 
den tredje FN-konferensen Habitat III om bostäder och hållbar 
stadsutveckling. Rapporten är en nationell rapport som tar upp lärdomar 
som Sverige haft sedan Habitat II innehållande relevant information om 
bostäder och hållbar stadsutveckling samt nya utmaningar, trender och 
visioner. 

Rapporten bygger på uppgifter från officiell statistik och olika 
myndighetskällor och rapporter. En viktig input till rapporten var det 
utkast till nationell rapport som Boverket blev ombett av 
Socialdepartementet att ta fram 2014. 

Lantmäteriet skickade ut rapportförslaget till ansvariga svenska 
myndigheter som granskade fakta och information i rapporten. 
Synpunkterna arbetades sedan in i det slutliga förslaget till nationell 
rapport. 

Rapporten är helt kompatibel med de riktlinjer och format för utarbetandet 
av nationella rapporter som getts från UN-Habitat. Rapporten innehåller 
redogörelse för genomförandet av Habitat II agenda, som var 
slutdokumentet vid förra konferensen i Istanbul, Habitat II, andra 
internationella och nationella mål och relevant innehåll på boende, 
byggande och hållbar stadsutveckling, markfrågor och därtill hörande 
frågor samt nya utmaningar, trender och visioner, etc. 

Rapporten färdigställdes av Regeringskansliet och trycktes den 12 oktober 
2016 samt fick ett förord av Bostads- och digitaliseringsminister Peter 
Eriksson. Den överlämnades till UN-habitat i samband med Habitat III-
konferensen i Quito. 
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2. Konferensen Habitat III 
Det fanns lite olika uppgifter i början om hur många som deltog på Habitat 
III, men enligt de officiella siffrorna blev det runt 36 000 människor från 167 
olika länder som kom till Quito. Att det var så många som besökte 
konferensen gjorde också logistiken svårhanterlig med bl.a. rätt så rigorösa 
säkerhetskontroller. Under konferensens första dagar var det lite kaotiskt 
vid registreringen och det var inte ovanligt att folk fick köa i 5-6 timmar för 
att bli registrerade. Som längst var köerna mer än en km långa med ett 
antal personer som stod i bredd. För de som var förregistrerade delegater 
fungerade det bättre genom att man kunde använda VIP-ingången. Att det 
var långa köer gjorde att besökarna inte hann till de aktiviteter och 
seminarier som de ville gå på och detta råkade bl.a. Lantmäteriets och 
Boverkets ”Side event” ut för genom att den tänkta moderatorn för ”Side 
eventet” inte hade någon chans att hinna fram i tid. 

De svenska förberedelserna av konferensen och svenska paviljongen blev 
till viss del lidande av den korta tiden som fanns från regeringsuppdraget 
till själva genomförandet av Habitat III (drygt sex månader). Även den 
begränsade budgeten gjorde att den svenska paviljongen inte var helt 
anpassad för att kunna ha egna event i paviljongen, pga. paviljongens 
litenhet (40 m²). Om man jämför med tyskarnas förberedelsearbete för 
paviljongen så hade de mer än två-års förberedelse och planeringstid samt 
en mycket större budget. Trots det så var den svenska paviljongens 
placering och tillströmningen av besökare stor (uppskattningsvis ca 1 000 
personer per dag). I paviljongen blev det också intervjuer av 
monterpersonal från ecuadoriansk radio och TV. 

Tre stycken förberedelse möten med de tänkbara svenska aktörerna hölls 
på Näringsdepartementet, där det informerades om Regeringskansliets 
arbete med the New Urban Agenda, upplägget för den svenska 
paviljongen samt vilka svenska aktiviteter som skulle ske under Habitat III 
konferensen. 

För att lyckas med att få till stånd en bra svensk paviljong gjordes en 
avsiktsförklaring mellan Lantmäteriet och Global Utmaning. Denna 
innefattade bl.a. följande ansvars- och rollfördelning: 

Lantmäteriet 

- Bokning av monter 

- Kostnad för monterhyra (inkl. ljus, ljud, wifi och matta) 

- Produktionskostnad för tillverkning av monter 

- Transportkostnader Sverige till Ecuador och ev. även retur 

Global Utmaning tillsammans med Quantified Planet 

- Projektledning 

- Koordinering från Sverige till Ecuador (design och produktion monter, teknik, 
partners, loggor, tryckmaterial) 

- Två stora skärmar och ev. utrustning för att visa realtidsdata 
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Att ovan nämnda avsiktsförklaring gjordes mellan Lantmäteriet och Global 
Utmaning samt att Quantified Planet även fick en utpekad roll gjorde att 
arbetet med paviljongen kunde drivas på ett effektivt sätt. Dels hade Global 
Utmaning som en oberoende tankesmedja som verkar för hållbar 
utveckling en viktig roll genom sitt Habitat III-nätverk, dels spelade 
Quantified Planet som en ideell organisation en viktig roll genom sitt 
Global Goals Lab där innovativa tekniker kan användas för insamlandet av 
miljödata. Quantified Planet var också i hög grad drivande och till stor 
hjälp i att den svenska paviljongen kom till. 

De sammanfattande intrycken av det svenska deltagandet var att många 
bra kontakter knöts under konferensen Habitat III som kan vara till nytta i 
det framtida svenska arbetet med de globala hållbarhetsmålen och Agenda 
2030. 
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3. Fortsatt arbete 
Under Habitat III-konferensen fick de svenska deltagarna många intryck 
och nya kontakter som behöver tas omhand i Sveriges kommande arbete. 
Därför rekommenderar Lantmäteriet att Regeringskansliet under våren 
2017 så snart som möjligt arrangerar en uppföljningsträff för de svenska 
deltagarna. Mötets syfte är att med tips och råd hjälpa Regeringskansliet i 
det framtida arbetet med Agenda 2030. 

En viktig fråga är hur arbetet med de globala hållbarhetsmålen och Agenda 
2030 skall bedrivas de kommande åren för Sveriges del. Dessa syftar till att 
utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för 
alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt 
säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De 
globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre 
dimensionerna av hållbar utveckling för:  

• den ekonomiska 
• den sociala 
• den miljömässiga. 

I det framtida arbetet spelar Agenda 2030-delegationen en viktig roll då 
deras uppdrag är att ta fram ett förslag till övergripande handlingsplan för 
Sveriges genomförande av Agenda 2030, som innehåller såväl nationella 
som internationella perspektiv och åtaganden. Utöver detta ingår det även 
att med stöd av analyser och underlag från statliga myndigheter och andra 
aktörer göra en kartläggning och bedömning av i vilken utsträckning som 
Sverige uppfyller agendans mål och delmål, inklusive en redovisning av på 
vilka områden ytterligare åtgärder behöver vidtas. Delegationen skall även 
i sitt förslag till handlingsplan i möjligaste mån utgå ifrån beslutade mål, 
strategier och handlingsplaner som kan ha betydelse för genomförandet av 
Agenda 2030. 

Under våren 2016 fick 86 statliga myndigheter i uppdrag av regeringen att 
bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030. I 
redovisningarna har myndigheterna gjort bedömningar på vilka mål och 
delmål i agendan som deras verksamhet har störst inverkan, nationellt och 
internationellt. Redovisningen skulle även innehålla en kort beskrivning av 
vilka delar av myndighetens verksamhet som avses, hur de bidrar till att 
agendans mål och delmål kan uppfyllas, samt en bedömning av om 
myndighetens verksamhet på området är tillräcklig. Myndigheterna skulle 
även i redovisningen beakta att det i agendan anges att ett 
jämställdhetsperspektiv ska integreras i genomförandet av agendan. 

Det fortsatta arbetet med detta bör fortgå och det är viktigt att även 
involvera andra aktörer inom det svenska samhällsbyggandet i Agenda 
2030 arbetet. 

Boverket har en samordnande roll i att upprätta och förvalta en plattform 
för frågor om hållbar stadsutveckling. Övriga s.k. plattformsmyndigheter 
är Trafikverket, Tillväxtverket och Statens energimyndighet. Från 
Lantmäteriets horisont ser vi att Lantmäteriet skulle kunna bidra till detta 

11(39) 



LANTMÄTERIET 

 

arbete som en ledande e-myndighet och att Lantmäteriet har fått 
regeringens uppdrag att verka för Digitalt först – för en smartare 
samhällsbyggnadsprocess. Målsättningen med detta uppdrag är att verka 
för en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till 
nytta för medborgare, företag och andra aktörer. Därför skulle det kunna 
vara lämpligt att även Lantmäteriet fanns med som en av ovannämnda 
plattformsmyndigheter. 

Det är även viktigt att man konkretiserar de urbana processerna i Sverige. 
Det upplevs att diskussionerna kring detta skulle kunna utvecklas. Här bör 
inte bara myndigheter och kommuner involveras utan även det civila 
samhället och företagen. Organisationer som t.ex. tankesmedjan Global 
Utmaning och Quantified Planet har värdefulla erfarenheter att bidra med. 

Man får inte heller glömma bort ungdomarna som en viktig aktör i 
utvecklingen av ett hållbart samhälle och städer. I samband med Habitat III 
pågick YouthHab Conference och där togs det fram en deklaration vid 
namn ”Youth DeclareACTION for New Urban Agenda. Den deklarationen 
innehåller förslag på mål och handlingar som tillgodoser ungas krav och 
behov för en rättvis, trygg, hälsosam, tillgänglig, överkomlig samt hållbar 
stad. Deklarationen utgör en karta för kommuner och ungdomar att jobba 
tillsammans kring. Vidare är #UrbanAction en global kampanj som 
lanserats av UN Habitat Youth för att uppmuntra unga människor över 
hela världen att engagera sig i sina städer för att främja hållbar utveckling 
och stödja New Urban Agenda. Där kan man även registrera sina idéer och 
handlingsplaner. Det är viktigt att Sveriges regering även engagerar vår 
framtid, dvs. ungdomarna, i arbetet med Agenda 2030. 

Regeringskansliet bör så fort som möjligt lägga fast ansvaret för kommande 
aktiviteter, inte minst nästa World Urban Forum (WUF). WUF9 äger rum i 
Kuala Lumpur, Malaysia, i februari 2018 och det är viktigt att man i ett 
tidigt skede ger ett regeringsuppdrag till en utpekad myndighet att 
förbereda och driva det svenska deltagandet. Ett sådant uppdrag behöver 
ges så snart som möjligt med ekonomiska förutsättningar som gör att 
Sverige kan genomföra ett bra deltagande. 

  

12(39) 



LANTMÄTERIET 

 

Bilaga 1 - Regeringsuppdraget 
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Bilaga 2 - Svensk nationell rapport 
Förslag till nationell rapport lämnades till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet och Utrikesdepartementet) den 30 augusti 2016. 
Samtidigt skickades även förslaget till nationella rapporten för ytterligare 
synpunkter till följande tio myndigheter: 

• Boverket 
• Trafikverket 
• Tillväxtverket 
• Statens energimyndighet 
• Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida) 
• Sveriges Kommuner och Landsting 
• Statistiska centralbyrån 
• Riksantikvarieämbetet 
• Statens centrum för arkitektur och design 
• Verket för innovationssystem 

Alla tio inkom med ett svar och synpunkterna bearbetades in i det som blev 
Regeringskansliets nationella rapport ”Swedish National Report - Sweden’s 
National Report for the third United Nations Conference on Housing and 
Sustainable Urban Development - Habitat III”. 

 

 
 

Rapporten finns att ladda ner på Regeringens hemsida via länken: 

• http://www.government.se/4a92bc/contentassets/5d1a2f5f792f4135a
713f68445c768c9/swedish-national-report-habitat-iii_webb.pdf  

samt på Habitat III hemsidan: 

• https://www2.habitat3.org/bitcache/969d17842a1d2d7ed95529cdd00
d48116bef042c?vid=591122&disposition=inline&op=view 
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Bilaga 3 - Lantmäteriets aktiviteter under uppdraget 
 

Datum Lantmäteriets aktiviteter Kommentar 

10 december 2015 Lantmäteriets möte med 
Näringsdepartementet 

Förfrågan om 
Lantmäteriet vill ta på 
sig rollen som National 
Habitat Committee till 
Habitat III 

11 januari 2016 Lantmäteriet svarar att de 
är intresserade av 
regeringsuppdrag Habitat 
III 

Lantmäteriet lämnar 
även förslag på budget 
som hamnade på 
1 430 000 kronor 

8 februari 2016 Lantmäteriet får utkast på 
uppdraget från 
Näringsdepartementet 

 

Början av mars Lantmäteriet lämnar 
synpunkter på Prag 
deklarationen 

 

14 mars 2016 Nationell Plattform för 
Hållbar Urban Utveckling 

Olov Schultz, 
Boverket, deltog 

16-18 mars 2016 HABITAT III – Europé 
regional meeting i Prag, 
Tjeckien 

Deltagare Maria 
Ulfvarson, Närings-
departementet, Ylva 
Norén, Utrikes-
departementet, Olov 
Schultz, Boverket och 
Peter Wasström, 
Lantmäteriet 

5 april Lantmäteriet lämnar till 
Regeringskansliet 
synpunkter på underlag 
till ix wp Habitat III 

 

28 april 2016 Videomöte om 
konferensen UN-Habitat 
III 

Utrikesdepartementet, 
Näringsdepartementet., 
Sida, Ambassaden i 
Colombia, Business 
Sweden och 
Lantmäteriet 
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Slutet av april Lantmäteriet lämnar till 
Regeringskansliet 
synpunkter på: 

 
• Preparation of a 

common position for 
the 3rd UN Habitat 
Conference 

• Right to the City 
• GB rådslutsatser 

Habitat III 
• UN HABITAT III - 

SILENCE PROCEDURE 
- Draft Council 
conclusions on the EU 
and its Member States' 
objectives and priorities 
for the UN HABITAT 
III Conference 

• Habitat III 
consultations – Draft 
EU statement on 
financing 

 

4 maj 2016 Kommer 
regeringsuppdraget till 
Lantmäteriets registrator 
om att bistå 
Regeringskansliet i 
förberedelsearbetet inför 
Habitat III 

Lantmäteriet utser 
Tjänsteexporten som 
ansvarig för 
uppdraget. 
Lantmäteriet får 
rekvirera 750 000 
kronor för uppdraget. 

9 maj 2016 Rapportunderlag från 
Boverket till Lantmäteriet 

 

13 maj 2016 Möte om uppdraget Maria Ulfvarson, 
Näringsdepartementet, 
Ylva Norén, 
Utrikesdepartementet, 
Olov Schultz, Boverket, 
och Peter Wasström 
Lantmäteriet deltog 
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Mitten av maj Lantmäteriet lämnar 
till Regeringskansliet 
synpunkter på: 

 
• Zero-draft till 

Habitat III 
• EU:s 

positionsmatris 
• GB instruktion till 

IGN Habitat III 

 

Mitten av maj Lantmäteriet tillsätter 
Alexandra Högblom 
Moisio och Cristian Soto 
att bistå i arbete med 
regeringsuppdraget 

 

19 maj 2016 Development Talk på Sida Olov Schultz, 
Boverket, samt 
Alexandra Högblom 
Moisio, Cristian Soto 
och Peter Wasström, 
Lantmäteriet deltog 

19 maj 2016 Global Utmaning Habitat 
III nätverk 

Samma deltagare som 
ovan. Intresserade att 
delta med Side Event 
på UN Habitat III 
konferensen är 
åtminstone Ericsson, 
Global Utmaning, SKL 
International och 
White 

1 juni 2016 Lantmäteriet lämnar ett 
utkast till rubriker och 
några stolpar på nationell 
rapport 

 

1-2 juni 2016 German Habitat Forum 
2016 i Berlin, Prag 

Ylva Norén, Utrikes-
departementet, och 
Alexandra Högblom 
Moisio, Lantmäteriet 
deltog 

2 juni 2016 Telefonmöte med Global 
Utmaning 

Elin Andersdotter 
Fabre, Global 
Utmaning, och Peter 
Wasström, 
Lantmäteriet 
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3 juni 2016 Lantmäteriet lämnar 
textförslag på Side Event 
för UN Habitat III till 
Näringsdepartementet 

Titel: "Land is a 
fundamental asset for 
welfare and gender 
equality" 

15 juni 2016 Lantmäteriet anmäler två 
Side event till Habitat III. 
”LAND EQUALITY” från 
Lantmäteriet och ”GENDER 
SPACE” för Boverkets 
räkning 

Tänkta talare på 
”Side eventen” blev 
från 
Regeringskansliet, 
Boverket och 
Lantmäteriet 

20 juni 2016 Habitat III möte med 
UD, ND, Sida, Colombia 
ambassaden m.fl. på 
Näringsdepartementet 

Alexandra Högblom 
Moisio och Peter 
Wasström deltog från 
Lantmäteriet 

22 juni 2016 Global Utmanings 
Plattformsmöte på SKL 

Cristian Soto och Peter 
Wasström deltog från 
Lantmäteriet 

29 juni 2016 Skype-möte med Global 
Utmaning och Quantified 
Planet om svenska 
paviljongen 

 

Juni-augusti 2016 Lantmäteriet arbetar med 
den Nationella rapporten 
med hjälp av bl.a. 
Boverket och SCB 

Skickas in till 
Näringsdepartementet 
i mitten av augusti 

6 juli 2016 Bokning av ”Swedish 
Pavilion” på 40 m² 

 

8 juli 2016 Global Utmaning och 
Lantmäteriet skriver en 
avsiktsförklaring om 
fördelning av arbete och 
budget för den svenska 
paviljongen 

 

22 juli 2016 Skickar Lantmäteriet en 
formell ansökan om 
förlängd tid (30 augusti) för 
redovisning av förslag till 
nationell rapport 

Lantmäteriet hade 
muntligen fått ett OK till 
förlängningen, men 
ombads att skicka in en 
formell hemställan 
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25–27 juli 2016 Preparatory Committee III 
(PrepCom3) hölls i 
Surabaya, Indonesien 

Maria Ulfvarson, 
Näringsdepartementet, 
Alexandra Högblom 
Moisio och Cristian 
Soto, Lantmäteriet 
deltog 

12 augusti 2016 Kom ett formellt beslut från 
Regeringskansliet om en 
förlängning av tiden för 
inlämnandet av förslaget till 
nationell rapport till den 30 
augusti. 

 

17 augusti 2016 Seminarium om 
Governance, Agenda 2030 
och PGU 

Peter Wasström från 
Lantmäteriet håller en 
presentation och 
informerar om Habitat 
III 

24 augusti 2016 Information skickas ut av 
Lantmäteriet till presumtiva 
partners till svenska 
paviljongen 

 

30 augusti 2016 Lantmäteriet har 
telefonmöte med 
Näringsdepartementet om 
nationella rapporten 

 

30 augusti 2016 Lantmäteriet lämnar in 
förslag på svensk nationell 
rapport till 
Näringsdepartementet och 
UD 

Samtidigt skickas även 
förslaget ut för 
synpunkter till 10 
myndigheter 

Augusti-september 2016 Lantmäteriet håller ett 
möte/WS med 
intresserade svenska 
aktörer som kommer att 
delta på UN Habitat III 

 

2 september 2016 Sekretariatet på Habitat III 
önskar att Boverket och 
Lantmäteriet slår ihop sina 
Side event 
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9 september 2016 Lantmäteriet och Boverket 
lämnar in ett hopslaget 
Side event som har titel 
“Land is a fundamental 
asset for smart, welfare, 
gender equality and gender 
space” 

Side eventet blir 
accepterat av Habitat III 
sekretariatet 

12 september 2016 Ett nytt förslag med 
inarbetade synpunkter från 
de 10 myndigheterna 
lämnas till 
Näringsdepartementet 

 

15 september  Skype-möte med Global 
Utmaning och Quantified 
Planet om svenska 
paviljongen 

 

22 september Habitat III möte med 
svenska aktörer på 
Näringsdepartementet 

Alexandra Högblom 
Moisio och Peter 
Wasström deltog från 
Lantmäteriet 

28 september Urban talks - The Social 
Dimension of Sustainable 
Urban Development 
arrangerat av Habitat III 
Secretariat i samarbete med 
Global Utmaning 

Alexandra Högblom 
Moisio deltog från 
Lantmäteriet 

12 oktober 2016 Svenska nationella 
rapporten blir tryckt och 
minister Peter Eriksson har 
skrivit förord 

 

12 oktober 2016 Avslutande möte inför 
Habitat III med de svenska 
aktörerna på 
Näringsdepartementet 

Alexandra Högblom 
Moisio och Peter 
Wasström deltog från 
Lantmäteriet 

17-20 oktober 
2016 

UN Habitat III 
konferensen i Quito, 
Ecuador 

Lantmäteriet deltog 
med Alexandra 
Högblom Moisio, 
Cristian Soto och Peter 
Wasström med ansvar 
för den svenska 
montern samt för ett 
Side event tillsammans 
med Göran Persson, 
Boverket 

25(39) 



LANTMÄTERIET 

 

November 2016 Sammanställning av 
intryck från UN Habitat III 
konferensen 

 

1 december 2016 Utvärdering av Habitat III 
på Näringsdepartementet 

Deltatagare: 
Näringsdepartementet, 
Sida, Global Utmaning, 
Quantified Planet och 
Lantmäteriet 
(Alexandra Högblom 
Moisio och Peter 
Wasström) 

16 december 2016 Nordic Urban Ways - 
Implementing the New 
Urban Agenda arrangerat 
av Global Utmaning 

Göran Persson, 
Boverket, samt 
Alexandra Högblom 
Moisio och Peter 
Wasström, Lantmäteriet 
deltog. Peter satt med i 
en av panelerna 

Januari-februari 
2017 

Arbete med Lantmäteriets 
slutrapport till 
Regeringskansliet 

 

15 februari 2017 Global Utmaning och 
Lantmäteriet träffades för 
att diskutera frågor kring 
fortsatt arbete efter Habitat 
III och med anledning av 
Agenda 2030 

Elin Andersdotter Fabre 
och Johan Hassel, 
Global Utmaning, samt 
Peter Wasström, 
Lantmäteriet 

15 februari 2017 Policydialog kring 
#UrbanGirlsMovement 
med syfte att ta fram 
policyförslag på hur 
Sverige, i linje med Agenda 
2030, kan bidra till hållbara 
och inkluderade städer, 
arrangerat av Global 
Utmaning 

Peter Wasström från 
Lantmäteriet deltog 

1 mars 2017 Lantmäteriet lämnar in 
slutrapporten om arbetet 
med Habitat III till 
Näringsdepartementet 
och Utrikesdepartementet 

 

Kontinuerligt Lantmäteriet har dialog 
med Näringsdepartementet 

 

26(39) 



LANTMÄTERIET 

 

Kontinuerligt Lantmäteriet har samarbete 
med Boverket 

 

29 mars 2017 Seminarium på 
Kartdagarna 2017 om 
”Digitaliseringen en 
förutsättning för Habitat 
III” 

Seminariet har föredrag 
från Quantified Planet, 
Umeå kommun och 
Lantmäteriet 

 

  

27(39) 



LANTMÄTERIET 

 

Bilaga 4 - Side event ”Land is a fundamental asset for 
smart, welfare, gender equality and gender 
space” 

Side event ”Land is a fundamental asset for smart, welfare, gender equality 
and gender space” hölls den 18 oktober 2016 mellan klockan 9.30 - 10.30 i 
seminarierum MR7. Rummet hade plats för ca 100 personer och var i 
princip fullsatt.  

Upplägget var enligt följande: 

-------------- 

The Side Event will examine, from a Swedish and international perspective, 
issues showing that land is a fundamental asset for welfare, gender 
equality and gender space. Women's participation in decision-making and 
women's perspectives in the planning and construction of housing and 
sustainable urban development vary greatly between different countries. 
This is also true of land issues, such the rights of women to own land and 
the possibilities of involving women in these issues and also an important 
issue for the future in creating smart and sustainable cities and human 
settlements. 

The New Urban Agenda is one of the key instruments for States and local 
governments to accomplish the objectives of the 2030 Agenda for 
Sustainable Development. Cities should be sustainable and that means that 
they also must be socially and spatially just and gender responsive so that 
no person or space is left behind. Well planned and governed cities are the 
engines of sustainable economic growth and development. Climate change 
represents a pressing threat to cities and particularly vulnerable groups. 
The New Urban Agenda also reinforces the social dimension, the active 
participation of citizens and the perspectives of women and children in the 
design and usage of public spaces. 

The concept of smart cities is important to the Swedish government. The 
seminar also takes its lead from the mission that the government gave this 
year Lantmäteriet, the Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration 
Authority, in a close cooperation with Boverket, the National Board of 
Housing, with promoting digital innovation by developers, government 
agencies and other stakeholders to share information and collaborate 
digitally. 

The Side Event will start with an introductory speech by the Swedish 
Minister for Housing and Digital Development, Mr. Peter Eriksson. This 
will be followed by two presentations: 

1. “Land is a fundamental asset for welfare and gender equality - for a 
smart and sustainable urban development” 

2. “Equal and safe public spaces - planning of public spaces from a 
gender perspective” 
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The Side Event will close with a panel discussion consisting of Minister for 
Housing and Digital Development, Mr Peter Eriksson, and the other 
speakers. At this point, the audience have the opportunity to ask questions. 

-------------- 

Några bilder från ”Side eventet”: 

  

  
Foto Ann Eriksson 

Bildspelet som presenterades på ”Side eventet” var enligt detta: 
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Bilaga 5 - De svenska paviljongen 
Den svenska paviljongen var 40 m2 stor och fick en bra placering i 
utställningsområdet. Uppskattningsvis var det 1 000 besökare varje dag 
som besökte montern. I paviljongen hölls en välbesökt invigningsceremoni 
måndagen den 17 oktober där bostads- och digitaliseringsminister Peter 
Eriksson höll ett invigningstal. 

Bemanningen i montern under veckan bestod framförallt av Lantmäteriets 
och Quantified Planets personal samt en lokalt inhyrd person. Tyvärr var 
det mycket svårt att få övriga från de svenska deltagarna att ställa upp i 
tillräcklig omfattning som monterpersonal, då de hade andra engagemang 
och intresse av att delta på föreläsningar etc. 

Designen av montern gjordes av In Praise of Shadows Arkitektur samt 
TROLLBÄCK + COMPANY och bygganden av montern på plats gjordes av 
Macconstrucciones A.S. 

Grundschemat för paviljongen, så ut enligt följande (Det blev dock en del 
förändringar i slutändan): 

-------------- 

Habitat III SE Pavilion Schedule 

Monday 17 October 
08.30  Pavilion Activity: Morning meeting  
14.00  Pavilion Activity: Inauguration, Minister’s speech 
15.00  Pavilion Workshop: Umeå ”The gendered smart city – Umeå as 

Sweden’s Climate Capital” 
 

Tuesday 18 October 
09.00  Pavilion Activity: Morning meeting 
11.00 Pavilion Workshop: Openlab “Digital Opportunities and 

challenges rethinking processes of urban governance, knowledge 
and innovation”. 

14.00 Pavilion Workshop: Mistra/WWF/GU “If you want to go fast, 
go alone, if you want to go  far, go together” 

17.00  Pavilion Workshop: QP/Mistra/Ericsson workshop on “Open 
Data” 

 

Wednesday 19 October 
09.00  Pavilion Activity: Morning meeting 
09.30  Pavilion Workshop: SwedBio/Stockholm Resilience Centre 

“Nature-based solutions to improve people’s lives: Launch of 
the Thrive app” 

11.00  Pavilion Workshop: European Commission Joint Research 
Centre “Global Human Settlements Layer” 

15:00 Pavilion Workshop: Lund University Alumni Meeting ”Capacity 
Development for Sustainable Urban Development” with Minister 
of Environment 

17.00   Pavilion Workshop: SKL/Sida “Gender Help Desk” 
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Thursday 20 October 

09.00  Pavilion Activity: Morning meeting 
10.00  Pavilion Meeting: Stockholm Resilience Centre “Bilateral 

meeting on biodiversity” 
-------------- 

 
Figur: Placering av den svenska montern i utställningshall F. 

 

 
Huvudentrén till utställningen. Foto Peter Wasström. 
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En skolklass på besök i den svenska paviljongen. Foto Peter Wasström. 

 

 
Minister Peter Eriksson inviger den svenska paviljongen. Foto Peter Wasström. 
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The Swedish Pavilion. Foto Peter Wasström. 

 

 
Bild över svenska paviljongen. Foto Peter Wasström. 
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Bilaga 6 - Ekonomi 
 

Lantmäteriets kostnader för Habitat III kan uppdelas enligt följande: 

• Rese- och logikostnader: ca 200 000 kr 
• Monterkostnader: ca 500 000 kr 
• Tid som Lantmäteriet lagt ner på uppdraget: ca 1 000 timmar. 

Totala kostnaden för paviljongen uppgick till ca 1 100 000 kr och den 
återstående kostnaden på 600 000 som inte täcktes av Regeringsuppdraget 
kom in via sponsorer och genom ideellt arbete. 

En slutlig ekonomisk redovisning av Lantmäteriets kostnader i samband 
med Regeringsuppdraget lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 
2017. 
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Bilaga 7 - Svenska aktörer på Habitat III 
 

Följande 37 kända svenska aktörer deltog på Habitat III-konferensen i 
Quito: 

Boverket 
Ericsson 
Erlandsson 
Global Utmaning  
Internationellt Center för Lokal Demokrati, ICLD 
Jokkmokks kommun 
Kounkey Design Initiative, KDI 
Kulturdepartementet 
Lantmäteriet 
Lunds tekniska högskola, LTH 
Malmö stad 
Miljödepartementet 
Mistra Urban Futures 
Nordic Consulting Group Sweden, NCG 
Näringsdepartementet 
Quantified Planet 
Region Skåne 
Sala kommun 
Sida 
SKL International 
Statens Bostadsomvandling AB 
Stockholm Environment Institute 
Stockholm International Water Institute, SIWI 
Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet  
SwedBio vid Stockholms Resilienscentrum 
Svenska FN-förbundet 
Svenska Teknik&Designföretagen 
Sveriges ambassad i Colombia 
Sveriges kommuner och landsting, SKL 
Tengbom 
Tyréns 
Umeå kommun 
Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF 
We Effect 
White Arkitekter 
Vinnova 
Världsnaturfonden WWF 
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