Lindholmen, Göteborg

Varmt välkommen till
Göteborg 3–4 oktober 2019!
För 17:e året i rad är det dags för Västsvenska EU-konferensen!
En mötesplats för tjänstepersoner och beslutsfattare som arbetar för lokal och
regional utveckling i Västsverige utifrån ett europeiskt perspektiv.

Årets tema – Hur når vi klimatneutralitet i Västsverige?
EU-kommissionen vill se ett klimatneutralt Europa till 2050. Vilken roll har
Västsverige?
Hur samspelar EU:s strategi med nationella, regionala och lokala målsättningar?
Hur kan Västsverige leda utvecklingen i Europa mot klimatneutralitet?
För att utforska dessa frågor bjuder årets upplaga av Västsvenska EU-konferensen
in ledande experter inom EU- och klimatområdet. Vi tar pulsen på EU och de
förändringar som Europa står inför. Kommer EU lyckas uppnå klimatmålen till 2050?
– ”En ren jord åt alla – ett klimatneutralt Europa till 2050”.
Se hela programmet på nästa sida (observera att några mindre justeringar av
programmet kan ske under sommaren).

PROGRAM DAG 1: TORSDAG 3 OKTOBER 2019
Moderator: Karin Flordal, SKL

Hur når vi klimatneutralitet i Västsverige?
10.00 Politikerforum
Vänder sig till förtroendevalda, se särskild anmälan.
Exempel på frågor som kommer att diskuteras:
– Hur kan vi uppnå regional tillväxt genom internationella uppdrag?
– Vilka möjligheter finns det för politiskt engagemang i EU?
12.00 Klimatsmart lunch
13.00 Välkommen till Göteborg
Axel Josefsson (M), Kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs Stad
och Förbundsstyrelsens ordförande Göteborgsregionen (GR) hälsar
välkommen till Västsvenska EU-konferensen 2019.
13.15

Ett klimatneutralt EU 2050
Pierre Schellekens talar om EU:s nya långsiktiga vision mot en
klimatneutral ekonomi.
Pierre Schellekens (ej bekräftad) är vice kabinettschef åt klimatoch energikommissionär Miguel Arias Canete.

13.45

Nationell klimatpolitisk relation till EU
Åsa Löfgren beskriver Klimatpolitiska rådets arbete och hur den
nationella klimatpolitiken förhåller sig till regionalt, lokalt och EU:s
klimatarbete.
Åsa Löfgren är docent vid Handelshögskolan vid Göteborgs
Universitet. Hon är en av åtta experter i Klimatpolitiska rådet,
vars uppdrag är att utvärdera regeringens politik och de underlag
den bygger på.

14.15

Fikapaus

14.45

Vem bär ansvaret för klimatomställningen?
En tvärsektoriell diskussion mellan företrädare från lokal, regional,
nationell och EU-nivå om ansvaret för klimatomställning och behov
av och möjlighet till samarbete mellan de olika nivåerna.

1545 – 17.00 Valbara studiebesök
1. Green Gothenburg – ett samarbete för en hållbar region
1.1. Hållbara transporter – ElectriCity – Elbussar i stadstrafik.
1.2. Hållbar stadsutveckling – Älvrummet och Göteborgs
utbyggnadsplaner med modell för återvinning och hållbar
avfallshantering.
1.3. Dome of Vision, en visionär och inspirerande mötesplats som
bjuder in till samtal kring en hållbar framtid.
2. Göteborgs Internationella Konstbiennal GIBCA
(Transport med Älvsnabben till Röda Sten konsthall).
18.30 Middag med underhållning
Eriksbergshallen

PROGRAM DAG 2: FREDAG 4 OKTOBER 2019
Moderator: Karin Flordal, SKL

EU:s framtida agenda
08.30 Brysselbubblan – LIVE
Journalisters perspektiv på aktuella ämnen i Bryssel.
Brysselbubblan är en podcast om Europa och EU-politik. Av och
med journalisterna Teresa Küchler och Sigrid Melchior.
09.30 Fikapaus
10.00 Ny mandatperiod – nya möjligheter för Västsverige
i EU-arbetet
Ett nytt Europaparlament har formats i Bryssel. Europeiska
rådet har satt sina prioriteringar för nästa mandatperiod.
En ny EU-kommission är påväg in. Storbritannien är på väg ut.
Vad innebär det för regionerna och kommunerna?
11.00

Bensträckare

11.10

Fråga forskarna med EU-koll
Ta chansen att få svar på det ni alltid har undrat om – EU, Europas
regioner och kommuner. Problem och frågor som ni har stött på i er
yrkesroll eller i er vardag!
Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU),
är en mångvetenskaplig Europaforskningsmiljö som etablerades
1995. CERGU arbetar på uppdrag av tre fakulteter: Handelshögskolan, Humanistiska och Samhällsvetenskapliga fakulteterna.
CERGU:s målsättning är att främja mångvetenskaplig forskning
om Europa, och fungera som en kunskapsnod för att stimulera
mångvetenskaplig och policyrelevant debatt om europeiska utmaningar.

12.15

Avslutning och stafettöverlämning med klimatsmart lunch
Avslutning och överlämning till värdarna för 2020 års Västsvenska
EU-konferens.

INFORMATION
OCH ANMÄLAN
PÅ NÄSTA SIDA

INFORMATION

Tid och plats

Lunch-till-lunch-konferens torsdag 3 oktober till
fredag 4 oktober 2019.
Konferensen äger rum vid Lindholmens Conference
Centre, www.chalmerskonferens.se

Konferensavgift

Avgiften är:
Vid anmälan före 15 augusti 1.975 kr
Vid anmälan efter den 15 augusti 2.500 kr
Enbart deltagande 3 oktober 2.100 kr
Enbart deltagande 4 oktober 1.900 kr
Samtliga avgifter är exkl. moms per person.
I avgiften ingår lunch och fika för båda dagarna samt
gemensam middag på torsdagskvällen.
Konferensavgiften betalas mot faktura som sänds från
Göteborgsregionen efter avslutad konferens.
Bekräftelsen med praktisk information skickas ut
cirka 10–15 dagar före konferensen.

Anmälan

Antalet platser för konferensdeltagare är begränsade.
Anmälan görs genom att klicka på denna länk.
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista
anmälningsdagen den 6 september debiteras full avgift.
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan person.
Vid anmälan anger du vilket studiebesök du vill delta i
samt om du vill avstå middagen på torsdagskvällen.
Vi är måna om att minimera matsvinnet. Vänligen
kontakta arrangören för eventuell avanmälan eller vid
sent förhinder.

Resa och logi

Som deltagare bokar och betalar du själv logi och
eventuella resor. Det finns reserverade rum hos
nedanstående hotell.
Radisson Blu Riverside Hotel, Gothenburg,
Lindholmspiren 4 Karta finns här
Det finns reserverade rum 2:a och 3:e oktober
(en alt. två nätter). 1.495 kr inkl moms per person.
Priserna och reservationen gäller t.o.m. 20 augusti och
därefter går det att boka i mån av plats till ordinarie pris.
meetings.riverside.gothenburg@radissonblu.com
och uppge följande information: Fullständigt namn,
Ankomst- och avresedatum, garanti, kortnummer samt
utgångsdatum för att garantera sin bokning. Kort måste
registreras som garanti vid bokning. På grund av ny
företagspolicy kan hotellet inte mottaga detta på e-post,
utan kortnummer lämnas per telefon eller i ett bifogat
dokument.
Uppge bokningskod GR2019.
Quality Hotel 11, Maskingatan 11, Eriksberg
Kartan finns här
Det finns reserverade rum endast natten 3-4 oktober.
1.176 kr inkl moms per person och enkelrum. Boka
hotellet via q.11@choice.se och uppge följande
information: Fullständigt namn, e-postadress och
telefonnummer, ankomst- och avresedatum, enkel alt
dubbelrum, kortnummer med utgångsdatum för att
garantera din bokning. Kort måste registreras som
garanti av bokning. På grund av en ny företagspolicy
kan hotellet inte motta informationen via e-post.
Kortnummer lämnas per telefon eller i ett bifogat
dokument.
Uppge bokningskod GR013433.

Upplysningar

För frågor om konferensens innehåll, kontakta Katja
Knuutinen Göteborgs Stad
katja.knuutinen@stadshuset.goteborg.se alt
Linda Andersson Göteborgsregionen
linda.a.andersson@goteborgsregionen.se
För frågan om anmälan till konferensen, kontakta
Susanne Vannberg Göteborgsregionen,
susanne.vannerberg@goteborgsregionen.se
INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registreras dina
personuppgifter i våra administrativa program.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter:
www.goteborgsregionen.se/integritetspolicy

