VÄLKOMMEN till nätverksmöte

Nätverksmöte för miljöstrateger i kommunerna
22-23 september 2016
Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till ett nätverksmöte för miljöstrateger i
kommunerna. Som ett led i pågående lokalt och regionalt arbete vill vi mötas kring frågor
där det behövs samverkan och förslag att lyfta vidare till politisk nivå. Detta är det tredje
mötet sedan 2014.
Vi tar upp aktuella utredningar på området så som miljömålsberedningens slutbetänkande,
analysgruppen för grön omställning och konkurrenskraft, cirkulär ekonomi, resultatet av
utvärderingen av miljömålen mm. Miljöfrågorna kopplas allt mer ihop med de breda
hållbarhetsfrågorna. Hur är vårt arbete kopplat till Agenda 2030? Hur kan vi samverka och
dela samt lyfta frågor? Vi har bjudit in några externa föredragshållare men det är minst
lika viktigt att ni bidrar med intressanta frågeställningar som ni vill ta upp under dagen.
Vi vänder oss till dig som är miljöstrateg eller liknande i en kommun och som jobbar
övergripande och systematiskt med miljöfrågor i din organisation. Ni kan gärna skicka in
förslag till teman, innan seminariet, på frågeställningar ni vill ta upp.
Datum

Torsdagen den 22 september klockan 16.30–20.00 och fredagen den 23 september
klockan 09.00–15.30. Kaffe serveras från klockan 08.30.

Plats

Sveriges Kommuner och Landsting, dag 1, Hornsgatan 20, Stockholm. Lokal: Torget
och dag 2, Hornsgatan 15. Lokal: Bellman.

Målgrupp

Miljöstrateger i kommuner med ansvar för hållbar utveckling.

Kostnad

1 250 kronor (exkl. moms) inklusive lunch och kaffe. Vill du vara med på mötet med
mingel och tilltugg dagen innan är kostnaden 1 500 kronor (exkl. moms).
Det är inte möjligt att delta via webb.

Anmälan

Görs via denna länk senast den 8 september. Anmälan är bindande men kan överlåtas.

Information

Kerstin Blom Bokliden och Andreas Hagnell. kerstin.blom.bokliden@skl.se
andreas.hagnell@skl.se

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Program torsdagen den 22 september 2016
16.30

Välkomna till Torget, Hornsgatan 20
Andreas Hagnell och Kerstin Blom Bokliden, SKL

16.45

Hur kan vi jobba tillsammans?
Vi är framgångsrika – men ibland går det trögt! Hur kan vi sprida goda exempel och
jobba bättre tillsammans?
Ta gärna med dig ett bra exempel från framgång eller motgång som du berättar om
eller visar på annat sätt.

18.30–20.00

Mingel och fortsatt prat med tilltugg

Program fredagen den 23 september 2016
08.30

Kaffe och macka utanför Bellman, Hornsgatan 15

09.00

Välkomna!
Syftet med dagen och presentation av alla i rummet!
Kerstin Blom Bokliden och Andreas Hagnell, SKL

09.20

Omvärldsspaning
Aktuella utredningar på gång
– Miljömålsberedningens slutbetänkande
– Cirkulär ekonomi
– Hållbar konsumtion
– Ekologisk kompensation
Kerstin Blom Bokliden och Andreas Hagnell, SKL

09 40

Miljömål och Agenda 2030
Hur kan de nationella miljömålen vara en ledstjärna för det lokala miljöarbetet? Hur ser
kopplingen ut till Agenda 2030?
Kerstin Cederlöf, stf GD, Naturvårdsverket
Ann Wahlström, enheten för utvärdering, Naturvårdsverket

10.00

Grön omställning – en plattform för miljöstrategiskt arbete
Hur kan vi arbeta strategiskt för en hållbar samhällsutveckling?
Jonas Karlsson, kanslichef, Örebro kommun samt medförfattare till rapporten från
Analysgruppen för grön omställning och konkurrenskraft
Samtal i grupp. Vad kan jag ta med mig hem och omsätta i min vardag? Hur kan vi byta
erfarenheter kring detta?

11.30

Lunch

12:30

Återkoppling från grupperna

13.00

Hållbar konsumtion
Hur kan vi ställa krav vid upphandling så att kommunens konsumtion blir hållbar?
Upphandlingsmyndigheten

13.30

Presentation av fler ämnesområden inför gruppsamtalen
Detta avsnitt bygger på inspel från er som är deltagare och som vi sedan ska samtala
om i grupper. OBS! Ange i anmälningslänken
a) tema du vill delta i
b) tema du kan hålla i

13.45

Gruppsamtal utifrån tidigare presentationer
a) Hållbar upphandling
b) Cirkulär ekonomi
c) Ekologisk kompensation
d) Miljömål och Agenda 2030
e) Ytterligare 5-6 ämnesområden som ni själva föreslår
Kaffe under samtalens gång från klockan 14:30

15.00

Återkoppling från grupperna
Samtal i storgrupp

15.25

Så här går vi vidare
Kerstin Blom Bokliden och Andreas Hagnell, SKL

15.30
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