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? Välkommen
till årets presidiedagar! Miljöminister Karolina Skog inleder, och därefter följer föredrag
och diskussioner kring en rad aktuella miljö- och samhällsbyggnadsfrågor.
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 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@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

Preliminärt program, januari 2017
PRELIMINÄRT PROGRAM DAG 1
Moderator under dagarna är Kerstin Blom Bokliden från SKL. Värdar för dagarna är också
Andreas Hagnell och Kristina Isacsson från SKL.
12.00

Registrering och lunch

13.00

Välkomna till SKL
Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, SKL
Agenda 2030 och samhällsplanering som verktyg för hållbar utveckling
Miljöminister Karolina Skog talar om aktuella frågor och om regeringens syn på hur
FN:s globala hållbarhetsmål kan omsättas på den nationella nivån.
Karolina Skog, miljöminister
Samtal mellan Karolina Skog och Kerstin Blom Bokliden, SKL

14.00

HÅLLBARHET I PRAKTIKEN – HUR BLIR MÅLEN VERKLIGHET?
Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, betyder de något i kommunen?
Att få stora, globala mål att bli begripliga och handfasta på hemmaplan, hur gör man
det? Hur kan målet om hållbara städer och samhällen omsättas i praktiken?
Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun
Julia Ahlrot, hållbarhetschef, Växjö kommun

14.30

Eftermiddagsfika

15.00

Grönstruktur för en hållbar stadsutveckling
Grönstrukturen i den bebyggda miljön har många syften, från rekreation och
skönhetsvärden till klimatåtgärder. Hur kan den bli en del av den hållbara utvecklingen?
Cecilia Dalman Eek, ordförande park- och naturnämnden, Göteborgs stad
Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare, Göteborgs stad
Att forma det offentliga rummet – arkitekturens betydelse för den framtida staden
Arkitekturpolitiken, har den någon del i att forma det hållbara samhället? Hur hanterar vi
ansvaret att styra det offentliga rummet mot en hållbar framtid?
Elias Aguirre, kommunalråd för samhällsbyggnadsfrågor, Linköpings kommun
Johanna Wiklander, stadsarkitekt, Linköpings kommun
Samtal på scenen
Julia Ahlrot, Cecilia Dalman Eek, Helena Bjarnegård, Elias Aguirre och Johanna
Wiklander samtalar med Kerstin Blom Bokliden, SKL

16.45

Aktuellt från SKL
Ann-Sofie Eriksson

18.30

Fördrink och mingel

19.00

Middag
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PRELIMINÄRT PROGRAM DAG 2
8.30

PARALLELLA SEMINARIER, OMGÅNG ETT

Alternativ A

Hur kan vi driva klimat- och hållbarhetsarbetet i vår upphandling?
Seminariet inleds med en kort presentation av förslagen från SKL:s programberedning
för klimat. Därefter beskriver SKL Kommentus utmaningar och möjligheter kring
upphandling, på hemmaplan och i samverkan.

Alternativ B

Ett aktivt och hållbart arbete med det kommunala bostadsförsörjningsansvaret
Vad betyder egentligen det kommunala bostadsförsörjningsansvaret? Hur kan
kommunens insatser för bostadsbyggande och för utvecklingen av bostadsbeståndet bli
ett effektivt och långsiktigt redskap? Vi tar också upp SKL:s upphandling av ramavtal för
permanenta flerbostadshus.

Alternativ C

Ändrad spelplan? Intressanta rättsfall inom samhällsbyggnadsområdet och
reflektioner kring dessa
Vi fokuserar på kopplingen mellan plan- och bygglagen och miljöbalken samt
avvägningen mellan exploatering och bevarande. Vi tar även upp konkreta exempel
gällande bland annat områdesskydd och riksintressen.

9.45

Förmiddagsfika

10.15

PARALLELLA SEMINARIER, OMGÅNG TVÅ
Alternativ A, B och C

11.30

Lunch

12.30

Aktuellt i bygg- och bostadspolitiken
Det händer mycket inom bygg- och bostadspolitiken. Vilka frågor ser regeringen som
allra viktigast inom området idag?
Alf Karlsson, statssekreterare, Näringsdepartementet

13.00

MED ÖRAT MOT MARKEN
Medborgarnas 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?
Demokrati och effektivitetsutveckling
I projektet Medborgardialog arbetar SKL med stöd till medlemmarna för att utveckla
verksamheten med hjälp av medborgardialoger och medskapande. Projektet fokuserar
på både demokrati och effektivitetsutveckling.
Nils Munthe, SKL
Landvetter södra, en helt ny stad för 25 000 invånare
Härryda kommun planerar för en helt ny stad, Landvetter södra, längs den nya
järnvägen mellan Göteborg och Borås. Som en del i planeringen av den nya staden har
eleverna i grundskolan under hösten 2016 byggt staden i Minecraft.
Lena Magnusson, kanslichef Härryda kommun
Lotta Kjällström, projektledare Landvetter södra
Att använda öronen mer än munnen
Helsingborgs stad och Helsingborgshem har arbetat med boendedialog för att fatta bra
beslut och få snabbare processer.
Sophia Nevalainen, styrelseledamot i AB Helsingborgshem
Arne Gunnarsson, strategisk kommunikatör, Helsingborgs stad
Samtal på scenen
Lena Magnusson, Lotta Kjällström, Sophia Nevalainen och Arne Gunnarsson och Nils
Munthe samtalar med Kerstin Blom Bokliden, SKL
Tack för dagarna och välkomna åter
Ann-Sofie Eriksson

14.30
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Konferensen avslutas. Kaffe att ta med för den som så önskar!

