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
Jürgen Salay, Policy Officer vid EU-kommissionen Generaldirektoratet för klimatfrågor
(DG CLIMA), presenterar övergripande EU:s klimatpolitik och EU:s föreslagna vision om
klimatneutralitet. Jürgen har arbetat för EU kommissionen sen 2003 och har lång erfarenhet av
energi och klimatfrågor.

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.
Maria Sigroth, chef för Miljö och samhällsbyggnad, Göteborgsregionen är moderator för panel
samtalet som består av Jürgen Salay; Åsa Löfgren; Dag Hallén, miljöstrateg Region Värmland;
Björn Sjöström, vd Varbergs Energi; Katrina Folland, koordinator för Celsius Initiative, J
 ohanneberg
Science Park samt Peter Lönn, kommundirektör Härryda kommun.

15.45–17.00 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 på väg in. Storbritannien är på väg ut.
Vad innebär det för regionerna och kommunerna?
EU-parlamentarikerna Evin Incir (S) och Jörgen Warborn (M) ger sin bild av EU:s utmaningar och
hur det påverkar regionerna och kommunerna.
11.00

Paus

11.15

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.
Klas Grinell, docent för Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet;
Linda Berg, Fil.dr. och universitetslektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet samt Thomas
Erhag, docent juridiska institutionen, Handelshögskolan Göteborg.

12.15

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

