
   

TILLSAMMANS
för hållbar stadsutveckling

Arrangörer

 ALMEDALSVECKAN ONSDAG 4 JULI 2018 I VISBY
KL 13.15–15.15 Handels Hus, Donnersgatan 1, (Gotlands studentkår)

FORUM FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING

PASS 1 •  KL 13.15-14.00 – FRAMTIDENS HÅLLBARA STAD 
Tre ledarskribenter ger sin  syn utifrån ett antal frågeställningar som 
följs av en paneldiskussion med kommunstyrelsens ordförande
i några utvalda kommuner.

PASS 2 •  KL 14.30-15.15 – SVERIGES STADSPOLITIK
Miljöminister Karolina Skog (MP) presenterar ”Strategi för Levande städer 
– politik för en hållbar stadsutveckling” vilken kommenteras och 
debatteras av kommunstyrelsens ordförande i några utvalda kommuner. 

DELTAGARE: Karolina Skog, miljöminister, Pe

Välkommen!     

s
s



PROGRAM  
Stadsutveckling är i dag en bred fråga som engagerar många, på både 
nationell, regional och lokal nivå inom politiken, civila samhället och 
det privata näringslivet. Städer behöver utvecklas så att alla dimensioner 
av hållbar utveckling – miljömässiga, ekonomiska och sociala – tas till vara. 

FRAMTIDENS HÅLLBARA STAD 
Tre ledarskribenter delger här sin syn på framtidens hållbara stad med utgångs-
punkt från hur vi bygger hållbart och samtidigt kommersiellt, smarta transporter, 
mobilitet och citylogistik, integration och mångkultur samt trygghetsfrågan. 
Detta kommenteras och debatteras sedan av kommunrepresentanterna nedan, 
som är de som ska vara med och utveckla framtidens hållbara stad.

DELTAGARE
Heidi Avellan, politisk chefredaktör Sydsvenska Dagbladet/HD
Sakine Madon, politisk redaktör VLT 
Daniel Braw, politisk redaktör Barometern-OT 

Peter Sjölander (M, kommunstyrelsens ordförande Höganäs 
Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande Skövde
Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande Västerås

SVERIGES STADSPOLITIK
Med ansatsen att regeringen vill stärka kommunernas förutsättningar för att 
utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer där människor möts och 
innovationer skapas presenterades för första gången en stadspolitik den 12 april i år. 

Under detta pass presenterar miljöminister Karolina Skog ”Strategi för Levande 
städer – politik för en hållbar stadsutveckling” vilken sen kommenteras och 
debatteras av kommunrepresentanterna nedan, som är de som ska vara med 
och utveckla framtidens hållbara stad.

DELTAGARE 
Karolina Skog, (MP) miljöminister
Peter Sjölander (M, kommunstyrelsens ordförande Höganäs 
Kristina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande Skövde
Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande Västerås
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14.00-14.30   MINGEL MED FIKA

s
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Moderator
Rudolf Antoni, vice vd och näringspolitisk chef Fastighetsägarna GFR

PS. Antalet platser är begränsat! Reservation för ev ändringar i programmet.


