VÄLKOMMEN TILL

SKL:s Internationella dag 2017
Den 18 januari anordnar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Internationella dagen
2017, en heldag för dig som är förtroendevald eller tjänsteman i kommun, landsting eller
region, med ett intresse för internationella frågor.
SKL:s Internationella dag är ett populärt och årligt återkommande evenemang, då du har
möjlighet att träffa kollegor och diskutera globala och lokala utmaningar, internationella
och EU-frågor som berör din kommun, ditt landsting eller din region.
I år är det övergripande temat FN:s nya utvecklingsagenda Agenda 2030 och de 17 nya
utvecklingsmålen för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Målen är universella
och det innebär att världens samtliga länder har åtagit sig att uppfylla målen. Svenska
kommuner, landsting och regioner arbetar redan idag aktivt och framgångsrikt för att t.ex.
minska icke-smittsamma sjukdomar, öka energieffektivisering, minska avhoppen från
gymnasieskolan, uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män samt verka för en socialt och
miljömässigt hållbar offentlig upphandling. Hur kan de globala hållbarhetsmålen bidra till
att stärka en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar samhällsutveckling i hela Sverige?
Dessutom är många svenska kommuner, landsting och regioner involverade i
internationella utvecklingssamarbeten för att t.ex. stärka det lokala självstyret och den
lokala administrationen i andra länder. Den lokala och regionala nivån i Sverige är därmed
självklara aktörer i arbetet för att nå måluppfyllelse nationellt och internationellt till år
2030. Kom och lyssna och finn inspiration i ert arbete med Agenda 2030.
Följ och delta i konferensen via Twitter: #idSKL

Datum.

18 januari 2017

Ange plats.

Clarion Sign hotell, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm

Kostnad.

2100 kr exklusive moms (kaffe, lunch, fika och mingel ingår)

Anmälan.

Anmäl dig senast den 9 januari 2017. Anmälan är bindande men kan överlåtas till
annan person.

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

Välkomna
10.00 – 10.05

Välkomna! Jerker Stattin, sektionschef internationella sektionen, SKL
Jerker Stattin, sektionschef internationella sektionen, SKL

10.05 – 10.15

SKL:s ordförande Lena Micko, S, hälsar välkomna
Lena Micko, S, ordförande, SKL

10.15 – 10.30

Agenda 2030 – en ny ram för politiken
Key note speaker: Ilmar Reepalu, S, ordförande i SKL:s beredning för internationella
frågor

Agenda 2030
10.30 – 11.00

Sveriges genomförande av Agenda 2030
Ardalan Shekarabi, S, civilminister och Isabella Lövin, MP, minister för internationellt
utvecklingssamarbete och klimat

11.00 – 11.45

Paneldebatt om Sveriges genomförande av Agenda 2030
Hur kan Agenda 2030 bidra till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar
samhällsutveckling i hela Sverige? Vad kan kommuner och landsting göra? Vilka är
nycklarna för ett framgångsrikt genomförande?
Ardalan Shekarabi, civilminister
Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Johan Hassel, VD Global Utmaning och ledamot i delegationen för genomförande av
Agenda 2030
Lena Micko, ordförande, SKL
Fredrik Saweståhl, M, kommunstyrelsens ordförande i Tyresö kommun
Moderator: Joachim Beijmo, stabschef, SIDA

11.45 – 12.15

Global Talk – Local Walk. Ömsesidigt lärande genom globala partnerskap på lokal
nivå
Hur kan kommuner, landsting och regioner utveckla den lokala styrningen för hållbar
utveckling med fokus på Agenda 2030 och mål 17 Genomförande och globalt
partnerskap?
SKL International och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD
Moderator: Jerker Stattin, sektionschef internationella sektionen, SKL

12.15 – 13.30

Lunch

Seminarier
13.30 – 14.30

Alternativ I – Agenda 2030
a. Så arbetar vi med Agenda 2030, 2 kommunexempel á 15 min: Växjö
kommun samt Helsingborgs stad
Julia Ahlroth, hållbarhetschef, Växjö kommun samt Sofie Karlsborn, miljöstrateg,
Helsingborgs stad
b. Så arbetar vi med Agenda 2030, 2 landsting/regionsexempel á 15 min:
Region Gotland samt Region Örebro län (TBC)
Lisa Berg, verksamhetsledare, Fenomenalen, Region Gotland samt Region Örebro län
(TBC)
Alternativ II – EU på hemmaplan
a. EU på hemmaplan, vad händer nu? 30 min
Statsrådsberedningen och SKL samtalar om arbetet att ta vidare förslagen från
Utredningen om delaktighet i EU:s slutbetänkande EU på hemmaplan.
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b.

Framgångsfaktorer för god EU-fondsamverkan 30 min

Västsverige (Halland och Västra Götaland) har fokuserat mycket på fondsamverkan,
framför allt mellan ESI-fonderna (Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska
socialfonden, Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskerifonden). Arbetet bedrivs i
nära samarbete mellan förvaltande myndigheter och regionalt utvecklingsansvariga. De
har arbetat strategiskt med frågan, till stor del utifrån de båda regionernas regionala
utvecklingsstrategier. Lyssna till vilka framgångsfaktorer de har identifierat för god
fondsamverkan!
Cecilia Nilsson, teamledare för EU-programmen på Västra Götalandsregionen tillika
sekreterare i det västsvenska strukturfondspartnerskapet
Micael Nord, stabschef, Svenska ESF-rådet
14.30 – 15.00

Kaffepaus

15.00 – 15.45

SKL:s prioriterade EU-frågor 2017 – några snapshots
Lika möjligheter för föräldrar på arbetsmarknaden, Jeanette Grenfors, expert, SKL
Statsstöd och regionala flygplatser, Helena Linde, förbundsjurist, SKL
Sammanhållningspolitiken efter 2020, Gustaf Rehnström, handläggare, SKL
Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande, Lotta Dahlerus, utredare, SKL

15.45 – 16.00

Summering av dagen
Jerker Stattin, sektionschef internationella sektionen, SKL

16.00-
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Mingel

