VÄLKOMMEN TILL

Presidiedagar 19-20 april 2016
för miljö-, plan- och byggnämnder
Leder du arbetet i en nämnd med ansvar för miljö och/eller planering och byggande? På
presidiedagarna får du information och inspiration kring strategiska frågor inom
samhällsbyggnadsområdet, och tillfälle att träffa kollegor från hela landet.
Vi kommer att ta upp aktuella ämnen, där årets fokus blir frågeställningar i anslutning till
klimatfrågan och till bostäder i akuta lägen och på lång sikt.
I programmet medverkar SKL, berörda departement, kollegor från kommuner och andra
inspirerande talare.
Välkommen!

Datum och tid

Konferensen anordnas vid ett tillfälle, den 19-20 april 2016, från kl 12.00 dag ett till kl
14.30 dag två.

Plats

Elite Hotel Marina Tower, Saltsjöqvarns kaj 25 i Nacka

Målgrupp

I första hand ordförande och vice ordförande i miljö-, plan- och byggnämnder, men även
övriga ledamöter, gärna tillsammans med chef på ledningsnivå i förvaltningen.

Kostnad

Konferensavgiften är 4300 kronor plus moms. All förtäring ingår, även middag på kvällen
dag ett.
Logi bokas och betalas av deltagarna själva. Elite Hotel Marina Tower erbjuder rabatt vid
angivande av kod. Se vidare i anmälningslänken nedan.

Anmälan

Anmälan kan göras via denna länk eller www.skl.se

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

PROGRAM DAG 1, version 2016-02-25, med reservation för eventuella ändringar
Moderator under dagarna är Kerstin Blom Bokliden från SKL
Värdar för dagarna är också Andreas Hagnell och Kristina Isacsson från SKL
12.00-13.00

Registrering och lunch

13.00

Välkomna till SKL
Håkan Sörman, VD, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

13.20

POLITISKT AKTUELLT INOM SAMHÄLLSBYGGNADSOMRÅDET
Vad är på gång inom miljö- och klimatpolitiken på riksnivå? Bygg- och bostadspolitiken?
Vilka frågeställningar står staten inför inom områdena, och hur påverkar det
kommunerna?
Aktuellt i miljöpolitiken
Gunvor Ericson, statssekreterare, Miljö- och energidepartementet
Aktuellt i bygg- och bostadspolitiken
Conny Wahlström, statssekreterare, Näringsdepartementet

14.40

Eftermiddagsfika

15.10

HUR FÖRBEREDER VI OSS FÖR DET VÄNTADE OCH DET OVÄNTADE
Planering och förberedelse är nödvändiga för att hantera utmaningar som vi vet
kommer. Trots det inträffar sådant vi inte kunnat förutse i våra kommuner. Hur kan
politik och förvaltning stå rustade, och vilka är nycklarna till att tillsammans klara av
även det oväntade?

Så här arbetar vi tillsammans för att förbereda oss för ett förändrat klimat
Maria Frisk, kommunalråd, Karlstads kommun
Ulf Nyqvist, kommundirektör, Karlstads kommun
Så arbetar vi tillsammans för flyktingmottagande och integration
Anders Edvinsson, kommunalråd, Östersunds kommun
Anders Wennerberg, kommundirektör, Östersunds kommun
Samtal om utmaningar och lösningar när påfrestningarna på politik och
förvaltning är stora
Kerstin Blom Bokliden, Maria Frisk, Ulf Nyqvist, Anders Edvinsson, Anders Wennerberg
Kort paus
16.30

Att lyfta varandra
Kunskap och inspiration om hur ni tillsammans bygger och utvecklar ett ännu bättre
team. En grupp som verkligen gör jobbet, som drar åt samma håll och där man
använder det faktum att vi är människor med olika uppdrag, olika personligheter och
olika kvaliteter för att driva verksamheten framåt. Annika R Malmberg Hamilton är en av
Sveriges främsta inspiratörer inom ledarskap och kommunikation.
Annika R Malmberg Hamilton
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17.30

Paus

18.30

Mingel

19.00

Middag

PROGRAM DAG 2, version 2016-02-25, med reservation för eventuella ändringar
8.30

FLER BOSTÄDER – HUR MÖTER VI UTMANINGEN OCH VAD KAN KOMMUNEN
GÖRA?
Så här arbetar vi, politiskt och praktiskt, med att underlätta för bostadsbyggandet
i våra kommuner
Erik Pelling, kommunalråd, Uppsala kommun
Andreas Svahn, ordförande kommunstyrelsen, Hallsbergs kommun
Regler, vilja och resultat
Ett ensidigt fokus på lagstiftningen har under flera år utmålat Plan- och bygglagen som
bromskloss för bostadsbyggandet. Men är inte viljan och politiken större än
lagstiftningens eventuella stötostenar? Vad kan parterna om de verkligen vill?
Emma Jonsteg, VD, Utopia Arkitekter

Samtal om den kommunala bostadspolitikens möjligheter
Kerstin Blom Bokliden, Emma Jonsteg, Erik Pelling och Andreas Svahn

10.15

Förmiddagsfika

10.45

PARALLELLA SEMINARIER
Alternativ A
Klimatet i fokus – vad krävs av kommunerna och av staten?
SKL har tillsatt en särskild programberedning för klimat i syfte att kommuner, landsting
och regioner ska få bättre förutsättningar i arbetet att möta klimatförändringarna och
minska klimatpåverkan. Både stat, kommuner och andra aktörer måste bidra.
Välkommen till ett samtal om beredningens preliminära förslag!
Vilka är era egna erfarenheter och inspel?
Bijan Zainali, VGR och ordförande i SKL:s programberedning för klimat
Emma Bonnevier och Andreas Hagnell, SKL
Alternativ B
Markanvisningar, detaljplaneläggning och plangenomförande – en kedja som
hänger ihop
SKL har tagit fram en rad exempel som visar hur olika kommuner hanterar olika
aspekter av frågorna hela vägen från markanvisning till genomförande. Vilka
framgångsfaktorer har dessa kommuner identifierat? Vilka är era mest aktuella
frågeställningar inom området?
Anna-Bie Agerberg och Olof Moberg, SKL
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Alternativ C
Buller och bostadsbyggande – hur långt har vi kommit?
Visst har det tagits flera viktiga steg på vägen mot ett samordnat regelverk som
hanterar buller kopplat till bostadsbyggande. Men är det tillräckligt tydligt? Har vi fått en
hållbar lösning på våra svårigheter inom området?
Kerstin Blom Bokliden, SKL och Magnus Lindqvist, Boverket
11.30

Lunch

12.30

Reflektioner från förmiddagen

12.45

Aktuellt från SKL
Vad är på gång på SKL inom miljö, planering och byggande?
Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, och medarbetare, SKL

13.30

Vårt ansvar och vår möjlighet
Klimatfrågorna hänger intimt samman med både den befintliga fysiska miljön och
byggandet av framtidens samhälle. Hur kan den globala klimatutmaningen speglas i det
lokala handlandet, politiskt och praktiskt? Vilket synsätt ska leda vårt samhällsbyggande
på en positiv och hållbar väg framåt?
Johan Kuylenstierna, Executive Director, Stockholm Environmental Institute

14.15

Tack för dagarna och välkomna åter
Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, SKL

14.30
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Konferensen avslutas. Kaffe att ta med för den som så önskar!

