VÄLKOMMEN TILL

Presidiedagar för miljö-, plan- och
byggnämnder 2018
Leder du arbetet i en nämnd med ansvar för strategiska miljöfrågor, planering eller
byggande? Välkommen att anmäla dig till 2018 års presidiedagar!
Presidiedagarna för miljö-, plan- och byggnämnder är en årligen återkommande konferens
där vi lyfter aktuella samhällsbyggnadsfrågor inom era ansvarsområden. Här samlar vi
medverkande från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), berörda departement,
kommuner och andra intressanta aktörer för att informera, samtala och inspirera kring
aktuella ämnen. Presidiedagarna är också ett tillfälle att träffa kollegor från hela landet.
Fullständigt program kommer att presenteras i januari. Passa på att anmäla dig redan nu.
Välkommen!

Datum

16-17 april 2018, från kl 13.00 (lunch och registrering 12.00-13.00) dag ett till och
med kl 15.00 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

Du kan anmäla dig via denna länk eller på www.skl.se. Detaljerat program kommer
att finnas tillgängligt i januari 2018. Sista anmälningsdag är 19 mars 2018.

Kontakt

Har du frågor kring de praktiska arrangemangen? Kontakta Konstella på
konferens@konstella.se, tfn: 08-452 72 86.
Har du frågor kring konferensens innehåll? Kontakta Kristina Isacsson,
kristina.isacsson@skl.se eller Kerstin Blom Bokliden, kerstin.blom.bokliden@skl.se.
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Smakprov ur programmet
Detaljerat program kommer att finnas tillgängligt i januari 2018.

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

KOMMUNERNAS ROLL I DET SAMTIDA SAMHÄLLSBYGGANDET
Vesna Jovic, ny VD för Sveriges Kommuner och Landsting sedan ett år tillbaka öppnar
konferensen med reflektioner kring kommunernas roll i samhällsbyggandet, och hur
SKL kan verka för rätt förutsättningar för kommunerna att lösa frågorna.
AKTUELLT INOM BYGG- OCH BOSTADSPOLITIKEN
Ett halvår återstår av mandatperioden. Vad har hänt inom bygg- och bostadspolitiken
under de gångna åren och vad är att vänta? Näringsdepartementet medverkar.
ATT HÅLLA I ÖVER TID - POLITISK FÖRANKRING AV LÅNGSIKTIGA PLANER
Vi står inför stora utmaningar med klimatförändringar, ökat byggande, ökade sociala
skillnader och omställning till fossilfrihet. Inga av dessa utmaningar kan lösas inom en
mandatperiod. Hur förankrar man långsiktiga mål och strategier över partigränserna
utan att tappa sin politiska hemvist? Två kommuner berättar med olika infallsvinklar om
sitt arbete på detta tema.
DAG 2 Vi startar ca kl 8.30 och avslutar ca kl 15.00. Under dagen pratar vi bland annat
om följande.
AKTUELLT FRÅN SKL
Vi berättar om de största frågorna som SKL ser och arbetar med inom ert område just
nu, och vilka initiativ SKL har tagit för att stödja kommunerna.
ATT FINANSIERA, REKRYTERA OCH BEHÅLLA PERSONAL
Här får vi lyssna till Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL, som talar om
kommunernas finansiella situation. Vi får också höra ett par kommuner tala ur politisk
synvinkel om sina största finansiella utmaningar. Därefter kommer ytterligare ett par
kommuner belysa frågan om rekrytering och bemanning ur ett ledningsperspektiv.
På presidiedagarna förra året sa många att frågan om att rekrytera och behålla
personal var en av de största utmaningarna just nu. I det här passet diskuterar vi olika
aspekter på kommunens miljö- och samhällsbyggnadssida som attraktiv arbetsgivare
idag och i morgon. Vad kan politiken hjälpa till med för att förvaltningen ska ha rätt
redskap för att rekrytera och behålla personal? Och hur hänger det samman med
frågan om finansieringen av verksamheten?
AKTUELLT INOM MILJÖPOLITIKEN
Miljö- och energidepartementet medverkar och berättar om vilka miljöpolitiska frågor
som är mest aktuella just nu och hur tendenserna ser ut framåt.
ATT PÅVERKA ATTRAKTIVITETEN HOS EN PLATS
Vad är det som får människor att flytta eller stanna på vissa platser i dagens samhälle?
Hur kan man skapa en levande stadsmiljö både i den lilla orten och den större staden?
Och hur påverkar handeln samhällets utveckling? Medverkar gör Charlotta Mellander,
professor i nationalekonomi, Elisabeth Elmsäter, näringspolitisk expert på Svensk
handel och Björn Bergman, VD på Svenska stadskärnor.
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