VÄLKOMMEN TILL SKL

Hållbar produktion
och konsumtion
Seminarium med SKL:s programberedning för klimat
Hur kan kommuner, landsting och regioner bidra till en mer resurseffektiv och
klimatsmart produktion och konsumtion? Hur tar vi tillvara digitalisering, upphandling,
medborgarnas engagemang och andra förändringskrafter? SKL:s programberedning för
klimat bjuder in till ett sonderande seminarium i sitt uppdrag att föreslå fördjupat arbete
och bättre verktyg för kommuner, landsting och regioner. Det ges möjlighet till frågor,
samtal och diskussion i samband med presentationerna.
Datum

Onsdagen den 5 oktober 2016, klockan 10.00–15.00, start med fika från 09.30

Plats

Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 15, Stockholm, Lokal Bellman

Målgrupp

Politiker och tjänstemän med ansvar för klimatarbete, hållbar samhällsutveckling och
hållbar upphandling

Kostnad

900 kronor inklusive lunch och fika

Anmälan

Här anmäler du dig! Senast den 28 september behöver vi din anmälan.

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

PROGRAM
10.00

Välkomna till SKL! Syfte och presentation
Bijan Zainali, ordförande, SKLs programberedning för klimat
Kerstin Blom Bokliden och Andreas Hagnell, SKL

10.10

Cirkulär ekonomi för effektivare resursanvändning och konkurrenskraft
Hur kan kommuner, landsting och regioner bidra?
Ola Alterå, VD Sustainable innovation och utredare Cirkulär ekonomi

11.00

Digitaliseringen som förändringskraft – vad betyder det för kommuner och
landsting?
Daniel Antonsson, IT-expert SKL och Sundsvalls kommun

11.30

Hållbar konsumtion i Göteborg och GreenhackGBG, stadens satsning för att
engagera medborgarna för en hållbar livsstil
Peter Löwendahl, miljöförvaltningen Göteborgs stad

11.45

Lunch

12.30

Forts Hållbar konsumtion och medborgarengagemang, se ovan

12.45

Upphandling för klimat- och resurseffektivitet – exempel på insatser, samarbeten
och stöd samt samtal om roll och ansvar
Annika Christensson, Miljöchef, Landstinget Blekinge
Annie Stålberg, Enhetschef, Upphandlingsmyndigheten
Peter Nohrstedt, Hållbarhetsansvarig, SKL Kommentus AB

14.00

Kommuner och landsting som testbäddar för ny teknik och nya arbetssätt
Vinnovas stöd och exempel på samarbeten mellan offentliga och privata aktörer
Filip Kjellgren, Vinnova

14.15

Fika och diskussion om hur arbete och förslag kan utvecklas
Deltagare och beredning

15.00

Slut
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