VÄLKOMMEN TILL
KONFERENS

Klimatanpassning i
kommunen
Kommunerna ska både förebygga och minimera riskerna för naturolyckor – en ständigt
aktuell fråga. Samtidigt ska det nybyggda vara anpassat till långsamt stigande hav,
riskerna för översvämningar, ras och skred med mera. Hur kan kommunen hantera
klimatanpassning inom samhällsbyggandet och vilka är verktygen som finns? Hur gör
andra? Vad händer på nationell nivå? Välkommen till en dag med inspiration, information
och nätverkande!
Datum

Måndagen 12 juni 2017 kl 10.00–16.00.

Delta på plats

Konferensen är på SKL, lokal Torget, Hornsgatan 20, Stockholm.

Delta via webben

Du kan även följa konferensen via webben. Du behöver då en dator med
internetuppkoppling samt högtalare eller headset. Flera kan delta på
samma uppkoppling.

Målgrupp

Konferensen riktar sig främst till kommunala tjänstemän som arbetar med
klimatanpassning av den fysiska miljön – planering, byggande,
infrastruktur, miljö m.m.

Kostnad

Deltagande på plats: 2500 kr. Detta inkluderar fika och lunch.
Deltagande via webb: 1250 kr per uppkoppling.

Anmälan

Anmäl dig direkt här eller via skl.se/kalender.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Klimatanpassning i kommunen
PROGRAM
9.30

Registrering och förmiddagsfika

10.00

Välkomna! Konferensen börjar.
Kerstin Blom Bokliden och Emilie Gullberg, SKL

10.10

Klimatanpassning – i det politiska rampljuset
SKL:s beredning för klimatfrågor
SKL har haft en särskild politikergrupp som arbetat intensivt med att formulera förbättringsförslag
inom klimatanpassning.
Gunnar Hedberg, vice ordförande i SKL:s programberedning för klimat
Utredningen: Ett stärkt arbete för anpassning till ett förändrat klimat
Regeringens utredning har nyligen blivit klar. Hur har det gått? Vilka förbättringar föreslås och
hur ska lagstiftningen anpassas?
Eva Eriksson, regeringens utredare

11.30

Lunch med utsikt

12.15

Dagvattnet, klimatet och §
Vilka lagstiftningar berörs? Vad säger de? Vad händer om man som kommun gör fel?
Olof Moberg, förbundsjurist, SKL

12.45

En dagvattenstrategi som alla använder
I Skellefteå är dagvattenstrategin brett förankrad och ett självklart styrdokument i
samhällsplaneringen.
Stefan Johansson, avdelningschef vatten & avfall, Skellefteå kommun
Bensträckare

13.30

Vad händer med klimatet och vad händer på SMHI?
Vi får aktuella fakta om klimatförändringarna samt höra vilket stöd som finns för kommunerna.
Anna Jonsson berättar om utvecklingen av en Lathund för klimatanpassning riktad till kommuner
och Michaela Borg om SMHI:s regeringsuppdrag kring klimatanpassning i upphandling.
Anna Jonsson och Michaela Borg, Kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI

14.00

Klimatanpassning på strategisk nivå
Norrköpings kommun har lyft klimatanpassning och hållbarhet till ett kommunövergripande
arbete.
Merja Willman, koordinator, Norrköpings kommun

14.30

Eftermiddagsfika

15.00

Klimatanpassning i fysisk planering
Boverket berättar om sitt arbete med vägledning inom klimatanpassning i fysisk planering webbutbildning och planeringsguide, samt hur man kan använda ekosystemtjänster och
mångfunktionella ytor för klimatanpassning.
Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket

15.30

Situationsanpassad klimatanpassning
Hur klimatanpassningen landar väl, engagerar och förstås av medborgare, beslutsfattare och
media.
Mattias Goldmann, VD/CEO, Fores

16.00
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Konferensen avslutas

