VÄLKOMMEN TILL EN KONFERENS OM

Planering och genomförande –
teori och praktik
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjuder in till en heldagskonferens om planering
och genomförande. Vi tar upp aktuella frågor och diskuterar brett - lagkrav, arbetssätt och
praktiska kommunala erfarenheter.
Förmiddagen fokuserar på det formella. På eftermiddagen går vi in på det praktiska arbetet
med bland annat en bred belysning av plan- och genomförandearbetet i olika kommuner.
Vi tar också upp trådar från de regionala seminarierna om bostadsbyggande och
bostadsförsörjning, Bostäder för alla - men hur?
Välkomna!

Datum och tid

Måndag 14 november 2016 kl. 09.30-16.00
Registrering (även webb) och kaffe från kl. 8:30.

Plats

SKL Torget, Hornsgatan 20, Stockholm eller på webben.
Du behöver en dator med internetuppkoppling samt högtalare eller headset om du
ska delta på webben.

Målgrupp

Planchefer, mark- och exploateringschefer, planhandläggare, exploateringsingenjörer
och andra som arbetar med kommunala planerings- och genomförandefrågor.

Kostnad

2300 kr exkl. moms om du deltar hos SKL, inkluderar fika och lunch.
1100 kr exkl. moms per uppkoppling om du deltar på webben (ni kan vara flera vid
samma uppkoppling).

Anmälan

Anmäl dig direkt här för deltagande hos SKL eller på webben
eller anmäl dig på SKLs hemsida: www.skl.se/kurser - senast 28 oktober.

Kontakt

För praktiska frågor kontakta Konstella på konferens@konstella.se
eller ring på tel. 08-452 72 68.
För frågor om konferensinnehåll kontakta Anna-Bie Agerberg på
anna-bie.agerberg@skl.se.

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

PROGRAM
08.30–09.30

Fika och registrering på plats eller webb

9.30–10.00

Välkomna, introduktion och aktuellt på SKL
Introduktion till dagen, kort om aktuella frågor hos SKL och information om öppna
jämförelser inom detaljplaneområdet.
Anna-Bie Agerberg och Kristina Isacsson, experter planering och byggande SKL

10.00–10.30

Aktuellt på regeringskansliet
Vad har hänt sista tiden? Aktuella utredningar och förslag. Vad är på gång?
Johan Hjalmarsson, sakkunnig Näringsdepartementet

10.30–11.00

Rätt nivå på detaljplanen
I Plan- och bygglagen står det att den avsedda regleringen av bebyggelsen,
byggnadsverk och miljön tydligt ska framgå av detaljplanen, men att den inte får vara
mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte. Hur hittar vi rätt nivå? Hur
kan vi hantera buller? Och hur formulera syftet?
Talare under inbjudan

11.00–11.30

Vanliga frågor om genomförande och avtal
Olof Moberg, förbundsjurist på SKL redogör för de vanligaste frågorna som brukar
komma från kommunerna när det handlar om genomförandefrågor och avtal.

11.30–12.30

Lunch
Under våren och hösten 2016 genomför SKL och Länsstyrelserna regionala seminarier om
bostadsbyggande och bostadsförsörjning: Bostäder för alla - men hur? I samband med dessa har
tre skrifter utarbetats. Eftermiddagspasset bygger på erfarenheter och frågor som kommit fram i
arbetet med dessa skrifter. Länkar till skrifterna nedan.

12.30–12.45

Bostadsförsörjning – från riktlinjer till bostäder
Exempel på hur frågor kring bostadsförsörjning kan hanteras effektivt både inom en
kommun och i mellankommunala samarbeten från skriften Bostadsförsörjning i
praktiken - exempel från kommuner, kommunala bostadsbolag och regionala aktörer
Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert SKL

12.45–13.15

Planering och genomförande – en sammanhållen process
Planprocessen är ofta i fokus, men det viktigaste är trots allt slutresultatet – den byggda
miljön. Vilka faktorer är viktiga för en bra plan- och genomförandeprocess? Reflektioner
från arbetet med skriften Planering och genomförande - nedslag i Halmstad, Växjö,
Uppsala och Mora.
Barbara Vincent, Structor Projektutveckling AB

13.15–13.45

Markpolitik i praktiken – inte bara köp och sälj
Begreppet aktiv markpolitik kan flätas samman med andra viktiga beslut och
ställningstaganden genom hela samhällsbyggnadsprocessen. Reflektioner från arbetet
med skriften Aktiv markpolitik.
Bengt Andrén, NAI Svefa
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13.45–14.45

Stad och land – så arbetar vi i Uppsala
Uppsala har under de senaste åren arbetat med detaljplaner, genomförande och avtal
för att styra finansiering och stadsbyggnad - och för att locka nya aktörer. Erfarenheter
från detta arbete och reflektioner kring hur man ska arbeta för att integrera kommunens
nya arkitekturpolicy i praktiken.
Ingrid Anderbjörk, mark- och fastighetschef, Ulla-Britt Wickström, planeringschef,
Claes Larsson stadsarkitekt – Uppsala kommun

14.30–15.15

Fika och bordssamtal kring frågan: Vilka är våra största utmaningar i plan- och
genomförandeprocessen?
Vilka genomförandefrågor kan belysas redan i den översiktliga planeringen?
Hur hittar man rätt nivå på detaljplanen och vad kan man styra i avtal?
Var kommer gestaltningen in – plan, avtal eller bygglov?
Påverkar markägandet planeringen?
Hur säkerställer man att andra förvaltningar får in sina behov i den fysiska planeringen?
Skicka gärna in dina egna frågeställningar till SKL före konferensen så kan vi förbereda
diskussionspunkter.

15.15–15.50

Gemensam slutdiskussion
Samtal mellan eftermiddagens talare och deltagare på plats och webb.

15.50–16.00
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Kort sammanfattning av dagen

