VÄLKOMMEN TILL

SKL:s Internationella dag
20 januari 2016, Stockholm

20 januari 2016 anordnar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en dag för dig
som är förtroendevald eller tjänsteman i kommun, landsting och region eller som på annat
sätt arbetar med internationella frågor med relevans för SKL:s medlemmar.
SKL:s Internationella dag har kommit att bli ett populärt årligt återkommande evenemang.
Ett utmärkt tillfälle för dig att tillsammans med kollegor från hela landet diskutera globala
utmaningar och internationella och EU-frågor som berör din kommun, ditt landsting och
din region.
Notera att konferensen denna gång har bytt konferenslokaler och nu kommer att äga rum
på Hotell Clarion Stockholm vid Skanstull på Söder. Vi har också gjort ett par mindre
förändringar i upplägg och program och hoppas såklart att ni upplever dem som
förbättringar.
Dagen innan, den 19 januari, finns möjligheten att sig mer om internationella samarbeten
för kommuner och landsting med ICLD – Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.
Läs mer här: http://www.icld.se/aktuellt.pab?id=sa1Ihc0d2FLYkQ&start=0
Varmt välkommen!
Ilmar Reepalu
Ordförande beredningen för internationella frågor,
Sveriges Kommuner och Landsting
Följ och delta i konferensen via Twitter: #idSKL

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

Datum

20 januari 2016

Plats

Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm

Kostnad

2 100 kr exklusive moms (kaffe, lunch, fikabuffér och mingel ingår)

Anmälan

Anmäl dig senast den 9 januari 2015. Anmälan är bindande men kan överlåtas till
annan person. Anmäl dig här!
För information kring anmälan kontakta Konstella tfn: 08-452 72 86 e-post:
konferens@konstella.se. För frågor kring konferensens innehåll kontakta Karin Flordal
tfn: 08-452 78 34 alt. e-post: karin.flordal@skl.se

Följ och delta i konferensen via Twitter: #idSKL

PROGRAM
10.00 - 10.05

Välkomna! Jerker Stattin, sektionschef SKL:s internationella sektion

10.05 - 10.10

SKL:s ordförande Lena Micko (S) hälsar välkomna!

10.10 - 10.30

Lena Micko (S) i heta stolen – vad tänker hon kring EU- och internationella
frågor?
Ilmar Reepalu (S), ordförande SKL:s beredning för internationella frågor, key note
speaker Agenda 2030, FN:s hållbara utvecklingsmål, vad betyder dessa för Sveriges
kommuner, landsting och regioner?

10.30 - 10.45

10.45 - 11.00

11.00 - 11.50

Maria Strömvik, regeringens utredare i utredningen Delaktighet i EU presenterar sitt
arbete utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv
Paneldiskussion
Paneldiskussion mellan Carola Gunnarsson (C) SKL, Erik Windmar, EU-rådgivare till
statsministern, Patrik Oksanen, journalist och Håkan Jonsson, Pan Europarörelsens
ordförande om hur ansvaret för medborgarnas delaktighet i EU kan förbättras. Vad
händer härnäst?
Moderator: Jerker Stattin, chef SKL:s internationella sektion

11.50 -12.00

Priset Årets EU-inspiratör delas ut av Rebecka Glaser, ordförande i föreningen
Effektnet

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 -13.30

Europarådet och Europe Prize presenteras och Vara kommun, Sveriges första
mottagare av priset berättar om sitt mångåriga arbete med europafrågor och vad priset
möjliggör för kommunen och dess invånare.
Medverkande:
Yoomi Renström (S), Ovanåkers kommun och delegationsordförandeför den svenska
delegationen i Europarådets lokala och regionala kongress.
Tanja Kleinsorge, Head of the Secretariat of the Committee on Social Affairs, Health
and Sustainable Development of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe
Fredrik Nelander, kommunalråd Vara kommun
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13.30 - 14.30

SEMINARIEPASS I
1.

Utsatta EU-medborgare – hur går vi vidare?

Martin Valfridsson, nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare,
presenterar utredningens arbete med fokus på EU-aspekter. Därefter följer en
paneldiskussion kring framtiden. Vad händer nu, vad gör Sverige och vad händer på EUnivå? Hur ser det ut i andra EU-länder och vad görs där? Kan vi lära av dem?
Medverkande: Martin Valfridsson, nationell samordnare, Ulf Olsson (S) Borås kommun
och ersättare i SKL:s styrelse, Leif Klingensjö, sektionschef SKL, Karin Zelano forskare
Göteborgs Universitet
Moderator: Henrik Brors, journalist och tidigare EU-korrespondent i Bryssel

2.

Så här kan de Brysselbaserade regionkontoren bidra till ökad delaktighet i EU

Det finns 12 svenska region-och stadskontor i Bryssel, som representerar Sveriges alla
regioner och de största städerna, och bevakar sin regions intresse gentemot EU.
Under denna timme får ni höra hur Skånes regionkontor, Värmlands regionkontor och
North Sweden arbetar för att öka delaktigheten i EU. De tre representerar olika delar av
landet, har olika geografiska förutsättningar och också olika uppdrag från
hemmaorganisationen.
Medverkande: Carl-Albert Hjelmborn, Kajsa Sundström, Mikael M Jansson
Moderator: Marcus Holmberg, samordnare SKL:s Brysselkontor

14.30 - 15:00

Kaffepaus

15.00 - 16.00

SEMINARIEPASS 2
3. Högaktuellt just nu – SKL:s prioriterade EU-frågor 2016 kopplat till Kommissionens
arbete 2016
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef EU-kommissionens kontor i Sverige, presenterar
Kommissionens arbetsprogram för 2016. Med utgångspunkt i detta program har SKL tagit
fram prioriterade EU-frågor för 2016.
Här kan ni höra experter från SKL:s diskutera högaktuella frågor på EU-agendan och dess
påverkan på lokal och regional nivå.


Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU - Lotta Dahlerus, SKL:s avdelning för
utbildning och arbetsmarknad



Cirkulär ekonomi och avfallsfrågan – vad änder under året? – Helena Lagerholm,
SKL:s Brysselkontor



EU och Agenda 2030 – FN:s hållbara utvecklingsmål Gabriel Werner, SKL:s
Internationella sektion

Moderator: Jerker Stattin, chef SKL:s internationella sektion

16.00 - 16.45
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Föreningen Effektnet och SKL bjuder in till ett avslutande mingel

EU:s fonder och program 2014-2020
Publikationen där SKL samlat de flesta av EU:s fonder och program är klar. Ta ditt exemplar på plats eller
beställ på www.skl.se/eu.

Årets EU-inspiratör
EU-projektföreningen Effektnet arbetar för att stärka organisationers och individers förmåga att driva
framgångsrika EU-projekt. Effektnet är en plattform för kompetensutveckling och nätverkande mellan aktörer i
offentlig sektor, näringsliv, akademi samt ideell sektor. Utmärkelsen Årets EU-inspiratör delas ut av
föreningen för att uppmärksamma alla inspiratörer som ökar närvaron av Europa i vår vardag. Vill du veta
mer? www.effektnet.org eller gilla oss på Facebook

Internationellt samarbete på lokal nivå
ICLD finansierar och hjälper till att etablera internationella samarbeten på lokal nivå, så kallade kommunala
partnerskap för både kommuner, landsting och regioner. ICLD utvecklar och driver också internationella
utbildningsprogram för tjänstepersoner och politiker samt genererar ny kunskap inom demokratiområdet.
ICLD fungerar som ett nav för utbyte av erfarenheter och kunskap om lokal demokrati och god
samhällsstyrning.

Det är strategiskt viktigt att involvera lokala aktörer som kommuner, landsting och regioner i
internationellt utvecklingssamarbete. Där står ett ömsesidigt lärande och erfarenhetsutbyte i fokus
som ger resultat för båda parter.
ICLD tror att lokala aktörer som just kommuner, landsting och regioner kommer att ha en
strategisk roll för att vi ska uppnå FN:s Agenda 2030 med de nya hållbarhets- och
utvecklingsmålen. Det kommunala partnerskapsprogrammet är ett etablerat verktyg för globala
utvecklingssamarbeten på lokal nivå.
ICLD:s övergripande mål är att minska fattigdom genom att främja demokrati och processer för delaktighet på
lokal och regional nivå i ett 20-tal länder. ICLD finansieras av Sida och har SKL som huvudman.

SKL International
SKL International är ett helägt dotterbolag till SKL. Företaget bildades för att bistå Sveriges internationella
utvecklingssamarbete med kunskap och erfarenheter från svenskt lokalt självstyre. Finansiering av SKL
Internationals verksamhet kommer där av främst från Sida men även från utländska biståndsorgan. Vi arbetar
framförallt med att stödja lokal demokrati och utveckla lokal och regional förvaltning men är även verksamma
inom områden såsom EU-integration, jämställdhet och hållbar stadsutveckling, framförallt i länder under
utveckling. Vår verksamhet utgår ofta från svenska erfarenheter men projekten bygger på lyhördhet och
anpassning till den lokala kontexten i våra samarbetsländer. I dag är vi verksamma i länder som Ukraina,
Turkiet, Tunisien, Kenya, Irak och Jordanien.
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