
 

 
Välkommen till en konferens om 

Klimateffektiv samhällsplanering i 
Dalarna 
 
  

  

Fyra av Länsstyrelsen Dalarnas projekt som finansieras av 
Energimyndigheten, går samman i en gemensam slutkonferens för att 
dela erfarenheter, få kunskap och inspiration om hur vi kan utforma 
våra samhällen och upphandlingar på ett resurseffektivt sätt.  

De fyra projekten är 

• Hållbar strategisk samhällsplanering i Dalarna  
• Hela Dalarna cyklar 2.0 
• Klimatsmart samhällsplanering med sociala mervärden   
• Återvinning i den offentliga affären 

Målgruppen är samhällsplanerare, planarkitekter, hållbarhetsstrateger, energi- 
och klimatrådgivare, folkhälsostrateger, upphandlare, politiker och myndigheter. 

Plats:  Trafikverket Pylonen, Borlänge  
Lokalen har plats för 70 personer, konferensen kommer att live-
sändas. Beroende på Corona restriktioner kan antalet deltagare på 
plats komma att begränsas. 

Datum:  30 september 2020 

Tid:  09:30 – 15:30, registrering och fika från kl 09:00 

Kostnad:  Deltagandet är kostnadsfritt, vid fysisk träff ingår kaffe och lunch. 

Anmälan: Anmäl dig senast 18 september via länsstyrelsens webb. 
   Ange vid anmälan om du önskar delta fysiskt eller digitalt. 

Kontakt och frågor:  
linda.sjogren@lansstyrelsen.se, Hållbar strategisk samhällsplanering i Dalarna  
gittan.matsson@falun.se, Hela Dalarna cyklar 2.0 
jakob.ebner@lansstyrelsen.se, Klimatsmart samhällsplanering med sociala mervärden   
annika.varghans@lansstyrelsen.se, Återvinning i den offentliga affären 
 

https://www.lansstyrelsen.se/5.3db3ed8a171ac1fbfcb24b78.html
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Program: Klimateffektiv samhällsplanering i Dalarna 
Moderator: Lena Lagestam 

 

09:00 Registrering och fika 
 
09:30 Välkommen 
 
09.40 Fyra samhällsutvecklingsprojekt presenterar sig  
 Lena Lagestam och fyra projektledare på scen  
 
10.00 Energimyndighetens arbete för en klimatneutral framtid
 Rebecka Marklund / Olov Åslund, Energimyndigheten.  
 
10.40 Hållbar samhällsplanering i Dalarna – vad säger nya 
 Dalastrategin?    
 Birgitta Sacrédeus, Regionråd, Region Dalarna  
 
11.00 Hur kan vi nå ett klimateffektivt samhälle?  
 Vad kan kommunerna bidraga med?  
 Östen Ekengren, vice VD för IVL – Svenska miljöinstitutet 
  
11.45 Walk & talk, en hälsofrämjande och lösningsorienterad promenad
 om en klimateffektiv samhällsplanering. 
 
12:00 Lunch, drop-in, efter walk & talk 
 
13.15 Projektledarna och kommunerna samtalar kring erfarenheter, 
 framgångsfaktorer och slutsatser från projekten  
 
14.15 Fika med erfarenhetsutbyte    
 Tematiska rundabordssamtal 
 
14.45 Agenda 2030 – så lite tid, så mycket att göra  
 Erik Westholm, professor em. institutionen för stad och land, SLU 
 
15.20 Slutsummering 
 
15:30 Avslut 
 
Välkomna!  
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