Program
13:00 Länsstyrelsen hälsar välkommen!
Fredrik Sandberg, chef kulturmiljö och samhällsplanering
Hållbarhetsarbete på global, nationell, regional och kommunal nivå
Magnus Eriksson, miljömålssamordnare
Det här är HållSam Dalarna – syfte, mål och planerade aktiviteter
Linda Sjögren, projektledare, Länsstyrelsen i Dalarnas län
13:30 Citylab – stöd för hållbara samhällsbyggnadsprojekt
Sigrid Walve, chef för Citylab, Sweden Green Building Council
14:00 Workshop: utmaningar och möjligheter på lokal nivå
fika ca 14:30
15:15 Hållbar samhällsplanering – utmaningar och möjligheter i stat och
kommun
Helena Bjarnegård, ordförande för Rådet för hållbara städer och riksarkitekt, Boverket.
16:00 FoU-erfarenheter: planerings- och genomförandeprocesser för hållbara
samhällen
Mats Johan Lundström, forskare och planeringsarkitekt, Högskolan Dalarna
16:20 Avslutning

På uppdrag från regeringen
Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att under
perioden 2018-2020 stödja lokala och regionala aktörer för att
bidra till energi- och klimatomställning.

Strategisk hållbar samhällsplanering i Dalarna
- HållSam Dalarna
Projektet syftar till att i samverkan med olika aktörer i Dalarna utveckla
samt implementera stöd i hur energi- och klimatfrågor kan få ökat
genomslag i samhällsplaneringen. Projektet bygger vidare på identifierade
behov av åtgärder i länets miljömålsarbete samt på tidigare erfarenheter
och samarbeten, bland annat forskningsprojektet Den uthålliga regionen.

Samordnad planering över sektorsgränser

Planerade aktiviteter
1.

Fyra kommuner med nyckelprojekt där metoder/arbetssätt kopplade till
hållbar stadsutveckling och innovation tillämpas och utvecklas. Falun,
Borlänge, Mora och Säter. (arena, court)
2. Insatser riktade till alla kommuner (forum):
• Utveckla samverkansformer mellan kommunerna och andra parter.
• Förmedla lärande exempel.
• Insatser för förtroendevalda och kommunala planerare
• Metodutveckling för hållbar samhällsplanering i kommunerna.
3. Utveckla den regionala och mellankommunala nivån i planeringen, bl.a.
genom tvärsektioriella planeringsunderlag, struktur- och framtidsbilder.
(arena)
Ev. Undersöka utveckla uppföljningen av samhällsplaneringen.

Effektmål
Dalarna bidrar i högre grad i samhällsplaneringen till miljömålen Begränsad
klimatpåverkan och God bebyggd miljö samt de globala hållbarhetsmålen.
Tillämpningen har blivit påtagligt mer klimatsmart och hållbar:
• inom 5 år tydliga skrivningar/riktlinjer i planer och program där metoder
som utvecklats gemensamt i Dalarna implementerats
• inom 10 år tydligt se resultat i den byggda miljön.
Den regionala och mellankommunala nivån i samhällsplaneringen har
påtagligt förstärkts genom en stärkt institutionell kapacitet.

Parallella projekt
Som fått medel i Energimyndighetens utlysning:
• Klimatsmart planering med sociala värden (Lst U, Jakob Ebner)
• Hållbar vindkraft i Dalarna (Jakob Ebner)
• Hela Dalarna cyklar (Tina Sahlander)
• Lst Stockholm har liknande projekt som HållSam Dalarna Finns
också ett länsstyrelsegemensamt projekt
Diverse pågående utvecklingsarbete och uppdrag som ansluter MMR, Planeringskatalogen etc.

Tänkbara seminarieteman
Sakfrågor
• Energi; fjärrvärme och
lågenergihus
• Transporter; cykel,
samordnad transport- &
bebyggelseplanering
• Grön & blå infrastruktur
• Hållbart byggande;
Livscykelperspektiv,
träbyggnation
• Hållbar glesbygd

Processfrågor
• Visions- och målinriktad
planprocess samt uppföljning
• Organisation och samverkan
(regionalt och lokalt)
• Regional och mellankommunal
samhällsplanering
• Finansiering av
utvecklingsprojekt
• Dalarna som föregångare inom
hållbarhet, Dalaribba
• PBL+; hårda och mjuka
styrmedel

