VÄLKOMMEN TILL
WORKSHOP OM

MEDFINANSIERING
Medfinansiering av statlig infrastruktur är idag vanligt förekommande. Hur ser vi till så att
kommuner, landsting och regioner får så stor nytta som möjlig av de infrastrukturprojekt
som medfinansieras? Trafikverket kommer att presentera hur de jobbar med
medfinansiering och vilka regler som gäller. Det ska finnas tid för att gemensamt diskutera
olika arbetsmetoder, strategier och erfarenheter. Målsättningen med dagen är att
deltagarna ska få en ökad kunskap och handfasta verktyg för att jobba med
medfinansiering. Välkomna till en dag kring möjligheter, rättigheter och skyldigheter.
Datum.

20 november 2014

Ange plats.

SKL, Hornsgatan 15, lokal Bellman

Målgrupp.

Tjänstemän och politiker i kommuner, landsting och regioner som vill lära sig mer om
medfinansiering.

Kostnad.

1200 kronor

Anmälan och
information

Anmälan görs till Emma Carlsson: emma.carlsson@skl.se. Skicka med
faktureringsadress och meddela eventuella kostavvikelser.
För information om konferensens innehåll, kontakta Cecilia Mårtensson, tfn 08- 452 7562
e-post cecilia.martensson@skl.se.

PROGRAM
9.00 - 9.30

Registrering och kaffe

9.30 – 9.40

INLEDNING
Välkomna!
Anders Knape, ordförande SKL

9.40 – 10.00
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www.skl.se

Medfinansiering – en introduktion

Cecilia Mårtensson, expert transporter och infrastruktur, SKL
Vad är egentligen medfinansiering? Hur omfattande är det och vad händer just nu på
området?
10.00 – 11.30

WORKSHOP – MEDFINANSIERING I PRAKTIKEN
Under dagen kommer vi att blanda föredrag med gruppdiskussioner. Föredragen kommer
att handla om:
Trafikverkets nationella arbete med medfinansiering – samordning, mallar och
uppföljning mm
Thomas Eriksson Trafikverket
Det praktiska arbetet inom Trafikverket - avtal, rutiner och nyttor mm.
Peter Uneklint Trafikverket
Värdeåterföring genom t ex. exploateringsavtal
Anna Modin och Hans Rode utredningen ”Sverigebygget”
Kostnadseffekter av medfinansiering
Peter Sjöquist SKL
Kommunala exempel på medfinansiering
Anna Anderman Österåkers kommun med fler.
Gruppdiskussioner

11.30 – 12.30

Lunch

12.30 – 14.00

Workshop fortsättning

14.00 – 14.20

Kaffe

14.20 – 15.00

Workshop fortsättning

15:00 – 15:30

MÖJLIGHETER MED MEDFINANSIERING
Vad har vi fått ut av dagen? Vilka lärdommar och verktyg kan vi ta med oss i förhandling
och diskussion om medfinansiering? Vad behöver SKL jobba vidare med?
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