Inbjudan till seminariet

Från energiplan till resultat:
Hur Borgmästaravtalskommuner lyckas med
energiomställningen
Innehåll:
Mattias Goldmann, VD Fores, tar oss med på framtidsresan där vi går igenom de
viktigaste miljö- och klimathändelserna för de kommande tio åren. På 180 sekunder!
EU:s Borgmästaravtal – kommuner berättar om deras resa mot en hållbar energiframtid
Vilken hjälp kan kommuner få för att jobba med energi och miljöfrågorna?

Piteå, Kommunhuset, Sessionssalen
23 september 2014
Seminariet är kostnadsfritt!

Program:
8.45-9.15

Registrering och fika

9.15-9.30

Välkommen och introduktion
Helena Stenberg, Piteås Kommunalråd
Stefan Andersson, Jokkmokks Kommunalråd, ordförande SEAP-Plus
Wolfgang Mehl, Jokkmokks kommun, projektledare SEAP-PLUS

9.30-10.15

Framtidsresa på 180 sekunder
… och vilken roll våra transportval spelar för hållbar utveckling
Mattias Goldmann är vd för tankesmedjan Fores, tidigare talesperson för
Gröna Bilister
Bensträckare

10.15-10.45 Borgmästaravtalet: Europas viktigaste instrument för hållbar energi
på regional och lokal nivå
Elodie Bossio, Borgmästaravtalets sekretariat/FEDARENE, Bryssel
10.45-11.15 Vilken hjälp får kommuner i arbetet med Borgmästaravtalet?
Kenneth Backgård, Norrbottens läns landsting, berättar om att Landstinget
blev den första regionala samordnare för Borgmästaravtalet i Sverige.
11.15-12.00 Data4Action: Vilka data och verktyg behöver vi för att mäta
energianvändning och CO2 utsläpp lokalt och regionalt?
Nenet Norrbottens energikontor
12.00-13.00 Lunch
13.00-15:00 Data4Action Workshop:
Åtgärdsplaner för hållbar energi - från datainsamling till
handlingsplan
Kommuner berättar om sina största utmaningar och sina största framgånger
i arbetet med energiinventering och åtgärdsplaner:
Piteå, Åsa Wikman; Jokkmokk, Wolfgang Mehl; Övertorneå, Anna
Andersson; Skellefteå, Jan Tarras-Wahlberg; Arjeplog, Ingela EdholmForsberg; Älvsbyn, Annica Brännmark & Helena Vikman
Samverkan inom hållbar energi: Gärna, men hur?
När energiplaner utvecklas, saknas oftast tillgång till pålitliga energidata, så
som samverkan mellan olika parter i genomförandefasen. Vi diskuterar och
hittar konkreta samverkansvinster mellan kommuner, energibolag och
regionala myndigheterna för framgångsrika lokala energiplaner.
15:00

Avslutning med fika och mingel

Anmäl dig till: wolfgang.mehl@jokkmokk.se, senast 18 september

Mer information:
www.seap-plus.eu, www.coopenergy.eu, www.data4action.eu
www.nenet.se, www.borgmastaravtalet.eu

