
Välkommen på seminarium i  
Stockholm den 13 mars 2018!

EU, kommunerna och klimatet
Hur kan kommuner gemensamt påverka EU:s klimatpolitik? 
Vilka områden har kommuner ett behov av att påverka? Under 
dagen får vi ta del av nedslag i hur beslut på EU-nivå påverkar 
lokalt klimatarbete i Sverige. Vi reder ut processer, begrepp och 
områden, och får möjlighet att diskutera, utbyta kunskaper och 
idéer. 

Tid: Tisdagen den 13 mars 2018 klockan 9.30-15.45
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm.

Målgrupp: Politiker och tjänstepersoner i kommuner och  
andra aktörer som är intresserade av hur kommuner kan  
påverka och påverkas av EU:s klimatpolitik.

Språk: Svenska och engelska

Moderator: Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet

Seminariet arrangeras av Klimatkommunerna med stöd från  
Sveriges Kommuner och Landsting, och deltagande är kostnadsfritt.

Mer info: kontakta Klimatkommunerna
kansliet@klimatkommunerna.se  

046 - 359 93 28 

Anmäl dig här!Senast den 2 mars

Bild: Sveriges Kommuner och Landsting

https://simplesignup.se/event/127355


Program

9.30 Frukost och mingel

10.00 The Covenant of Mayors - an instrument to shape EU  
climate and energy policies 
David from the Covenant of Mayors Office gives an overview of the Covenant of 
Mayors and how big the movement has become, and describes how the initiative 
has become an important voice in the EU’:s climate and energy policies.  
Furthermore, he will outline the impact the CoM has had on cities across the EU.

David Donnerer, Communication Officer at the Covenant of Mayors Office
 

10.30 Introduktion till EU:s policies för bränslen och fordon  
 – åt vilket håll styr EU fram till 2030.  
 
Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet  

11:00 Clean Vehicle Directive  
Vad skulle föreslagna förändringar för direktivet om främjande av rena och 
energieffektiva vägtransportfordon få för inverkan för kommuner och regioner? 
Vilka kontaktvägar finns och hur kan vi påverka inriktning och innehåll?  
Presentation, diskussion och tid för frågor.

Jonas Ericsson, Stockholms stad 
Thomas Högman, Region Östergötlands Brysselkontor 
Daniel Frelén, Politisk sekreterare till Jakop Dalunde för ITRE-utskottet  
Ida Nelson eller Andreas Hagnell, Sveriges Kommuner och Landsting 

11.45 EU:s energipaket ”Clean Energy for all Europeans”  
Vad innehåller EU:s energipaket, och hur påverkas kommunerna av det? Hur 
har SKL och Energy Cities försökt påverka inriktning och innehåll?  
Presentationer och tid för frågor.

Annika Korzinek, EU-kommissionen i Sverige 
Andreas Hagnell, Sveriges Kommuner och Landsting 
David Donnerer, EU Policy Officer at Energy Cities 

12.30 Lunch

13.15 EU policy work 101 - grundkurs i EU-påverkansarbete 
Workshop i mindre grupper
How does the Energy Cities network engage in EU policy work in Brussels, and 
represent its members’ interests to the EU institutions? After a short intro-
duction, participants in the workshop will answer a small quiz on EU policy, 
and then will have the opportunity to ask their questions on EU policy and its 
functioning. Following this, participants will be invited to split into small groups 
to discuss their needs and priorities from EU policy, and how Energy Cities and 
Klimatkommunerna can support their work.  

David Donnerer, EU Policy Officer at Energy Cities

Ytterligare workshopledare:  
Andreas Hagnell, Sveriges Kommuner och Landsting 
Jonas Ericsson, Stockholms stad 

14.30 Fika and signing ceremony: Covenant of Mayors 2030 

15.00 En svensk region i Bryssel – så jobbar vi! 
Varför har vissa regioner och större städer kontor i Bryssel? Hur jobbar Region  
Östergötland med att påverka EU i bl.a. frågor som rör politik som ska främja 
biodrivmedelsutvecklingen? Thomas Högman berättar om regionens arbete  
inom området.

Thomas Högman, Region Östergötlands Brysselkontor 
Jenny Ivner, Region Östergötland 

15.30-15.45 Seminariet avslutas


