VÄLKOMMEN TILL

Presidiedagar för miljö-, plan- och
byggnämnder 3-4 april 2017
Leder du arbetet i en nämnd med ansvar för miljö, planering eller byggande? Nu har vi
öppnat anmälan till presidiedagarna 2017.
Presidiedagarna för miljö-, plan- och byggnämnder är en årligen återkommande konferens
där vi lyfter aktuella samhällsbyggnadsfrågor inom era ansvarsområden. Här brukar vi
samla medverkande från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), berörda departement,
kommuner och andra intressanta aktörer, för att informera och inspirera kring aktuella
ämnen. Presidiedagarna är förstås också ett tillfälle att träffa kollegor från hela landet.
Välkommen!

Datum och tid

3-4 april 2017, från kl 13.00 (lunch och registrering 12.00-13.00) dag ett till och med kl
14.30 dag två

Plats

Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, vid Norra Bantorget i Stockholm

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 4500 kronor plus moms. All förtäring ingår, även middag på
kvällen dag ett. Logi bokas och betalas av deltagarna själva.

Anmälan

Anmälan görs via denna länk eller på www.skl.se

Kontakt

Har du frågor kring konferensens innehåll? Kontakta Kristina Isacsson,
kristina.isacsson@skl.se eller Kerstin Blom Bokliden, kerstin.blom.bokliden@skl.se. Har
du frågor kring de praktiska arrangemangen? Kontakta Konstella på
konferens@konstella.se, tfn: 08-452 72 86

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

Smakprov ur programmet
Detaljerat program kommer i början på 2017.

DAG 1 Registrering och lunch 12.00-13.00. Programmet börjar 13.00 och avslutas med
middag. Under eftermiddagen pratar vi bland annat om följande teman.

AKTUELLT FRÅN REGERINGEN I MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSPOLITIKEN
Vad händer inom rikspolitiken när det gäller miljö- och samhällsbyggnadsområdet?
Vilka utredningar och förslag är på gång? Miljö- och energidepartementet medverkar.
HÅLLBARHET I PRAKTIKEN – HUR BLIR MÅLEN VERKLIGHET?
Några kommuner med spännande erfarenheter berättar genom politik och förvaltning
om sitt arbete med hållbarhet ur olika synvinklar – Agenda 2030 och de globala
hållbarhetsmålen, grönstruktur för en hållbar stadsutveckling och arkitekturens
betydelse för den framtida staden. Passet avslutas med en dialog mellan SKL och de
medverkande kommunerna om utmaningar och lösningar.
AKTUELLT FRÅN SKL
Vilka är de största frågorna för SKL inom området just nu? Vilka initiativ har SKL tagit
för att stödja kommunerna, och vilka resultat har uppnåtts?
DAG 2 Under dagen pratar vi bland annat om följande. Vi avslutar 14.30.
PARALLELLA SEMINARIER
I tre parallella seminarier går det att lyssna, diskutera och utbyta erfarenheter kring
klimatanpassning, minskad klimatpåverkan, bostadsfrågan ur några olika aspekter och
intressanta rättsfall inom miljö- och samhällsbyggnadsområdet.
De parallella seminarierna återkommer två gånger, så det finns möjlighet att medverka
på två av tre pass.
AKTUELLT I BYGG- OCH BOSTADSPOLITIKEN
Vilka är de viktigaste frågeställningarna när det gäller boende och byggande idag?
Näringsdepartementet beskriver regeringens syn på området och förslag inom byggoch bostadspolitiken.
MED ÖRAT MOT MARKEN
Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling
har blivit en allt viktigare fråga för kommunerna för att skapa tillit till det demokratiska
systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle. Vilka redskap kan kommunen
använda för ett aktivt lyssnande idag? SKL presenterar sitt arbete med frågorna,
tillsammans med kommuner som på ett spännande sätt arbetat med medborgardialog
inom samhällsbyggnadsområdet.
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