VÄLKOMMEN TILL
KONFERENS

Planerarrollen i
samtiden och framtiden
Det händer mycket inom planering och byggande för tillfället. Lagstiftningen förändras
och det påverkar våra arbetssätt och rutiner. Hur påverkas planerarollen och hur kan vi
utveckla vårt arbete på bästa sätt? SKL arrangerar nu en konferens på detta tema vid två
tillfällen. Välkommen att få information, inspiration och att diskutera detta i Stockholm,
Malmö eller via webben!
Delta på plats

22 oktober 10.00–16.00 i Stora Hörsalen, SKL, Stockholm
eller 4 november 10.00–16.00, Malmö Börshus, Malmö.
Konferensavgiften är 1900 kr exkl. moms. Detta inkluderar fika och lunch.

Delta via webben

22 oktober 10.00–16.00
På detta sätt kan du se föreläsare och presentationer och du kan skicka frågor
via chatt. Konferensen innehåller diskussionsavsnitt så vi rekommenderar att ni
är flera från samma eller olika kommuner som samlas och tittar tillsammans. Du
behöver en dator med internetuppkoppling samt högtalare eller ett headset för
att kunna delta på detta sätt. Du behöver inte ha egen kamera eller mikrofon.
Konferensavgiften för detta är 900 kr exkl. moms per uppkoppling – oavsett om
ni är en eller flera vid samma dator.

Målgrupp

Chefer och handläggare inom detaljplanering.

Anmälan och
information

Anmäl dig direkt här eller via SKL:s hemsida: www.skl.se/kurser senast
15 september.
För praktiska frågor kontakta Konstella på konferens@konstella.se eller
tfn 08-452 72 86. För frågor om konferensens innehåll, kontakta Kristina
Isacsson eller Emilie Gullberg på fornamn.efternamn@skl.se eller
tfn 08-452 70 00.

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

Program
9.00 – 10.00

Förmiddagskaffe med smörgås finns uppdukat

10.00 – 10.30

Välkommen till SKL!
SKL:s arbetssätt och roll i samhällsplaneringen
Emilie Gullberg och Kristina Isacsson, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

10.45 – 11.15

Så förändras och förändrar PBL
Lagstiftningen kring planering har ifrågasatts de senaste åren. Hur blev det egentligen och
vad hände med planprocesspropositionen? Boverket informerar om aktuella lagändringar
samt uppdrag kring nya allmänna råd för planbestämmelser.
Klara Falk, planarkitekt, Boverket

11.15 – 11.45

Processer i förändring
Hur förändras roller och processer i kommunen med den nya lagstiftningen?
Anna-Bie Agerberg och Kristina Isacsson, SKL

11.45 – 12.30

Hur berör detta oss?
Gruppdiskussion, både på webb och i lokalen, kring hur detta påverkar den kommunala
planerarens roll.

12.30 – 13.15

Lunch

13.15 – 14.00

En utvecklad planerarroll
Bra projekt adderar inte nödvändigtvis ihop till en bra helhet! Planerarens roll handlar om
så mycket mer än att författa planer.
Göran Cars, professor i samhällsplanering vid Kungliga Tekniska högskolan

14.00 – 14.45

Samhällsbyggnadsprocessen i Halmstad – från idé till avslut
Så har vi förändrat arbetsmetodiken och organisationen av planering och exploatering och
så har arbetet med mark och exploateringsfrågor utvecklats.
Andreas Ahlman, chef mark- och exploatering och Cecilia Bergström, planchef från
Halmstad kommun

14.45 – 15.15

Fika

15.15 – 15.45

Samhällsplanering ur politikens synvinkel
Så ser politikerna på samhällsplanering? Hur ser man på planerararollen i relation
till politiken?
22/10 i Stockholm: Peter Frej (m), samhällsplaneringsnämndens ordförande, Värmdö
4/11 i Malmö: Carina Svensson (s), stadsbyggnadsnämndens ordförande, Malmö

15.45 – 16.00

Har vi blivit klokare?
Sammanfattning och reflektion kring vad vi hört under dagen.
Emilie Gullberg och Kristina Isacsson, SKL
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