VÄLKOMMEN TILL

Mötesplats för samhällsbyggnadschefer i
kommunen
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fortsätter att arrangera en mötesplats för dig
som är samhällsbyggnadschef eller motsvarande i kommunen. Det är ett tillfälle för
erfarenhetsutbyte och dialog med kollegor i andra kommuner och med experter på SKL
samt för information om aktuella frågor inom samhällsbyggnadsområdet.
Denna gång avhandlas teman som, bostadsförsörjning för alla, klimatpåverkan och anpassning
samt handelsfrågor i planeringen.

Datum

Fredagen den 13 januari 2017 kl. 10.00 - 15.00

Plats

Stockholm, SKL, Hornsgatan 20, lokal: Torget

Målgrupp

Samhällsbyggnadschef eller motsvarande i kommunen

Kostnad

Kostnad för dagen är 1.500 kr inkl. lunch och fika. (exkl. moms)

Anmälan

Anmälan kan göras via denna länk eller via www.skl.se/kalender. Anmälan är bindande
men kan överlåtas till annan person. Sista anmälningsdag är den 4 januari 2017.

Information

För frågor om konferensens innehåll kontakta:
Eva Hägglund, eva.hagglund@skl.se, tfn: 08-452 78 67
För frågor kring anmälan kontakta:
Konstella, konferens@konstella.se, tfn: 08-452 72 86

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

PREL. PROGRAM
09.30

Registrering, kaffe & te

10.00

Välkommen till Sveriges Kommuner och Landsting
Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

10.10

Bostäder för alla
Vad händer inom bostadsområdet i allmänhet och i synnerhet vad gäller
flyktingmottagandet?
Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert, SKL
Därefter diskussion kring utmaningarna.

11.00

Klimatanpassning och minskad påverkan
Redovisning från SKL:s programberedning för klimat
Bijan Zainali ordförande i programberedningen SKL
Kerstin Blom Bokliden, expert miljö, SKL
Därefter diskussion om förslagen och inspel från er.

12.00 - 13.00

Lunch på SKL

13.00

Handelsfrågor i planeringen
Hur samverkar handel med den kommunala planeringen? Vilka frågor är viktiga att
tänka på?
Elisabet Elmsäter Vegsö, expert, Svensk Handel
Därefter diskussion kring frågorna

14.00

Aktuellt från SKL
Här redovisas och diskuterar andra dagsaktuella frågorna inom
samhällsbyggnadsområdet t ex Riksintresseutredningen, regionplaneringen,
Landsbygdsutredningen, Urbact mm.

15.00

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

Avslutning och kaffebuffé

