INBJUDAN TILL KONFERENS

Samhällsbyggande
för klimatet
Välkommen till en heldagskonferens om hur vi främjar klimatarbetet genom samhällsbyggande och energieffektivisering i kommuner, landsting och regioner. Hur planerar vi för
hållbara städer? Hur ställer kommunerna pådrivande krav på energieffektivitet i ny- och
ombyggnation? Vilka potentialer för kostnadseffektiva klimatinsatser finns i kommuner,
landsting och regioner? Vad är aktuellt kring lagar och styrmedel i Sverige och EU? Vilka
förändringar är önskvärda? Konferensen vänder sig till kommunala och regionala politiker
och tjänstemän.
Tid och plats:

13 oktober i Stockholm, 19 oktober i Lund, 21 oktober i Jönköping, 17 november i Umeå
Konferenserna börjar 9.30 och slutar 16.00. Kaffe och registrering från 9.00

Anmälan:

Anmälan görs på SKL:s hemsida, www.skl.se/kalender, sök på konferensens namn eller
datum. Eller klicka denna direktlänk för on-lineanmälan. Anmälan är bindande men kan
överlåtas till annan person. Alla ändringar ska ske skriftligt till SKL Kurs och konferens enligt
kontaktinfo nedan.
Sista anmälningsdag är 15 dagar innan konferensens genomförande.

Kostnad:

Konferensavgiften är 1 400 kr exkl.moms och inkluderar kaffe, lunch samt dokumentation.
Faktura på deltagandet skickas ut ca 14 dagar i efterskott.

Information:

Mera information om konferenserna kan fås av
Bo Rutberg, tfn 08-452 79 63, e-post bo.rutberg@skl.se,
eller Andreas Hagnell, tfn 08-452 78 66, e-post andreas.hagnell@skl.se.
För frågor angående registrering, kontakta SKL Kurs och konferens,
tfn 08-452 72 86 eller e-post konferensservice@sklfs.se

(Programmet fortsätter på andra sidan)
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Samhällsbyggande
för klimatet
PROGRAMINNEHÅLL
Klimatpolitiken i praktiken
•

Kommunernas ansvar, roller och möjligheter

•

Potentialer och hinder för kommuner, landsting och regioner

•

Aktuellt i EU och nationellt

Krav på energieffektiv bebyggelse
•

Hur använder vi dagens styrmedel? PBL, miljöbalk, upphandling, byggregler, energideklarationer etc.

•

Vad kommer EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda att innebära?

•

Kommunalt exempel

•

Samtal i grupp

Hållbart samhällsbyggande med fokus på energi och klimat.
•

Hur använder vi dagens styrmedel?

•

Nationellt utvecklingsarbete för hållbar stadsbyggnad

•

Kommunalt exempel

•

Samtal i grupp

Hur går vi vidare lokalt och nationellt? Eget arbete, styrmedel och utvecklingsarbete.
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