Tillsammans
för ett bättre
liv i staden!

Välkommen till konvent
om Plattformen för
hållbar stadsutveckling
		
Den 4 december 2014 på Nalen i
Stockholm är du välkommen på en heldag med syftet
att stämma av vårt förslag på Plattformens innehåll
och funktion. Din organisation är en del av det här uppdraget och därför är dina synpunkter viktiga i byggandet
av en nationell plattform för hållbar stadsutveckling.

Anmäl dig senast den
20 november till:
sabine.toresten@boverket.se

Arrangörer:
Boverket, Energimyndigheten,
Naturvårdsverket, Tillväxtverket
och Trafikverket.
>> Läs mer om Plattformen
för hållbar stadsutveckling.

Uppdraget
Regeringen gav i februari 2014 uppdrag till Boverket,
Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och
Trafikverket att upprätta och förvalta en plattform för
frågor om hållbar stadsutveckling. Plattformen bygger
vidare på bland annat den särskilda satsning regeringen
hade mellan 2008 och 2012 att främja en hållbar utveckling av städer, tätorter och bostadsområden – Delegationen för hållbara städer.
Vad ska plattformen innehålla?
Vi arbetar med att ringa in ett antal viktiga fokusområden
som vi anser är avgörande förutsättningar för en hållbar
stad. Dessa vill vi stämma av med dig.
• Tycker du att dessa områden stämmer in på din bild av
hållbar utveckling i städerna?
• Vilka andra områden är viktiga?
• Vilka ska vi ta tag i nu och vilka kan vi vänta med?
Vi behöver prioritera för att komma till handling!
Och vi vet att hållbar utveckling är en process i ständig
förändring.
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Program

09.00

VÄLKOMMEN!

12.00

LUNCH

Projektledare, Hans Gustafsson
introducerar och ger förutsättningar för dagen.

13.00

Exempel på andra plattformar
Per Anders Hillgren, forskare vid
Malmö Högskola redovisar mötesplats social innovation, Moa Björnson
beskriver innovationsplattform
Malmö och innovationsplattform för
miljonprogrammet.

Den hållbara staden – tuffa problem och inspirerande möjligheter
Peter Örn, Konsult, föreläsare och
författare med inriktning på ledarskap och hållbar utveckling. Ordförande i Delegationen för hållbara
städer 2008-2012.
09.30

10.00

Att skapa och förvalta en plattform för hållbar stadsutveckling
Generaldirektör Janna Valik,
Boverket, ger oss bilden av plattform för hållbar stadsutveckling ur
ett myndighetsperspektiv.
PAUS
Fokusområden för plattformen
Myndigheternas sakkunniga;
Suzanne Pluntke, Boverket,
Anette Persson, Energimyndigheten
Stefan Larsson, Tillväxtverket,
Katrin Ottosson, Naturvårdsverket
och Magnus Bengtsson, Trafikverket, redovisar de fokusområden
som tagits fram.
Spelet om plattformen
– rundabordssamtal 1
Moa Björnson, Malmö Stad,
processledare. Vad är en plattform
för hållbar stadsutveckling? Rundabordssamtal för alla konferensdeltagare om plattformen, vad är
dess roll? Diskussionerna utgår
från en skiss baserad på följande
fokusområden:

•
•
•
•

Människan i centrum
Kunskapsutveckling
Samverkan
Ekonomiska förutsättningar

Spelet om plattformen
– rundabordssamtal 2
Moa Björnson, Malmö Stad,
processledare. Vilken form ska
plattformen ha? Är det en webbplats? En APP? Behövs fler nätverk? Tematiska seminarieserier?
Vilka mötesformer behövs?
Behövs det en ambassadör?
14.30

PAUS

15.00

Internationell trendspaning
Mats Engström, analytiker,
Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser.
Hur går vi vidare?
Projektledare Hans Gustafsson
berättar om hur arbetet med
regeringsuppdraget går vidare.

16.00

SLUT
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