VÄLKOMMEN TILL SKL

Remisskonferens
Miljömålsberedningens
klimat- och luftstrategi
Miljömålsberedningen lämnade den 22 juni sitt betänkande En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) med förslag till målbanor, strategier och åtgärder för
hur Sverige ska bli ett land utan nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Förslaget spänner
över samhällets olika sektorer och aktörer. Kommuner, landsting och regioner berörs
bland annat i sina roller att verka för hållbart samhällsbyggande och hållbara
transportsystem. Sista svarsdatum på remissen är den 20 oktober.
Datum.

18 augusti 2016, kl 10-15.30, start med fika från 9.30

Ange plats.

SKL, Hornsgatan 20, Stora Hörsalen
Konferensen webbsänds även och delar läggs ut i efterskott

Målgrupp.

Politiker och tjänstemän med ansvar för klimatarbete och hållbart samhällsbyggande

Kostnad.

900 kr inkl. lunch och fika, 500 kr för medverkan via webbsändning

Anmälan.

Senast 10 augusti via denna länk

PROGRAM
10.00-10.10

Välkomna till SKL! Syfte och presentation
Ann-Sofie Eriksson, Andreas Hagnell, Kerstin Blom Bokliden, SKL

10.10-10.50

Resor och transporter i ett fossilfritt samhälle – vilka krav ställer det på infrastrukturplaneringen och samhällsbyggandet? Om Trafikverkets klimatscenario med
fokus på möjligheter i samspelet mellan kommuner, region och stat.
Håkan Johansson, Nationell samordnare klimatfrågor, Trafikverket

10.50-11.45

Kommunens möjligheter och samspelet med länsstyrelsen i samhällsbyggandet
Hur kan vi planera för klimatsmarta samhällen? Exempel från Malmö.
Hur kan samspelet utvecklas mellan länsstyrelse, kommun och region?
Josephine Nellerup, Planchef, Malmö stad
Elisabet Weber, Länsarkitekt, Länsstyrelsen Skåne
Lunch

11.45-12.30
12.30-13.30

Utmaningen och Miljömålsberedningens förslag till strategier och åtgärder för
minskad klimatpåverkan – med tyngdpunkt på det som berör kommuner, landsting
och regioner.
Anders Wijkman, Ordförande Miljömålsberedningen

13.30-13.50

Frågestund samt korta kommenterar från utredningens experter

13.50-14.20

Fika och samtal i grupper

14.20-15.00

Kommentarer från experter i utredningen samt länsstyrelsen
Ann-Sofie Eriksson, Sektionschef, SKL
Maria Gardfjell, Kommunalråd, Uppsala kommun
Elisabet Weber, Länsarkitekt, Länsstyrelsen Skåne

15.00-15.30

Gemensam diskussion om hur vi svarar på remissen
Deltagare och experter
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