VÄLKOMMEN till nätverksmöte 25 september 2014

Nätverksmöte för miljöstrateger i
kommunerna
Sveriges Kommuner och Landsting tar initiativ till ett nätverksmöte för miljöstrateger i
kommunerna. Som ett led i pågående lokalt och regionalt arbete vill vi mötas kring frågor
där det behövs mer samverkan och där det finns förslag att lyfta vidare till politisk nivå.
Vi vill också se om det finns intresse att skapa ett nationellt nätverk för miljöstrateger med
återkommande möten, för kunskapsöverföring och frågor att driva gemensamt med SKL.
Miljömålen är ett viktigt verktyg i kommunernas arbete för en hållbar utveckling där
utgångspunkten är helhetsyn och systemtänkande. Kommunerna har ett stort engagemang
i arbetet. För att utveckla och skapa goda förutsättningar för miljömålsarbetet har
länsstyrelserna i samverkan har tagit fram en handbok för stöd i lokalt miljömålsarbetet
där både SKL och många kommuner har varit med dialog i referensgrupp. Vi skulle också
vilja diskutera hur hållbar stadsutveckling kan vara en plattform för miljöstrategiskt
arbete. Hur kan vi dela erfarenheter ytterligare, lyfta frågor och samverka?
Vi vänder oss till Dig som är miljöstrateg eller liknande i en kommun och som jobbar
övergripande och systematisk med miljöfrågor i din organisation. Vi välkomnar också
kommunernas kontaktpersoner i arbetet med miljömålen på länsstyrelserna. Ni kan gärna
före seminariet skicka in förslag till frågeställningar ni vill ta upp utifrån dagens tema.
Datum

Torsdagen den 25 september 2014 klockan 10:00-16:00, kaffe serveras från klockan
09:00

Plats

Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, Stockholm. Lokal: Bellman

Målgrupp

Miljöstrateger i kommuner, landsting och regioner med ansvar för hållbar utveckling samt
kommunernas kontaktpersoner i arbetet med miljömålen på länsstyrelserna

Kostnad

900 kronor exklusive moms. Kostnaden inkluderar lunch och kaffe.

Anmälan

Görs via denna länk senast den 11 september 2014. Anmälan är bindande men kan
överlåtas.

Information

Kerstin Blom Bokliden, 08-452 78 60 eller kerstin.blom.bokliden@skl.se,

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

PRELIMINÄRT PROGRAM
09.30

Registrering och kaffe

10.00

Välkomna
Syfte med nätverksmötet och hur arbetar vi med miljömålen?
Kerstin Blom Bokliden och Andreas Hagnell, Sveriges Kommuner och Landsting

10.20

Presentation av alla i rummet.
Vilka är vi?

10.40

Handbok för stöd i det lokala miljömålsarbetet
Vilka stöd och goda idéer finns på olika nyckelområden?
Linda Ternström, Hållbar utveckling Väst, Johanna Severinsson, Länsstyrelsen Västra
Götaland och Magnus Eriksson, RUS (Länsstyrelsernas samverkan i miljömålsarbetet)

11.10

Samtal i grupp
Vilka av de utpekade områdena är viktigast att samarbete kring? Vad är angeläget att
utveckla vidare? Vilka goda exempel finns som kompletterar bilden?

11.45

Sammanfattning av gruppsamtalen
Kerstin Blom Bokliden och Andreas Hagnell

12.00

Lunch

13.00

Hållbar stadsutveckling – en plattform för miljöstrategiskt arbete
Vad händer på området? Hur arbetar SKL och andra aktörer?
Hur kan vi integrera de miljöstrategiska frågorna?
Eva Hägglund, SKL, Andreas Hagnell och Kerstin Blom Bokliden

13.30

Samtal i grupp - hållbar stadsutveckling.- en plattform för miljöstrategiskt arbetet
- vilka frågeställningar är mest angeläget att integrera?
- på vilket sätt kan vi samverkan och stödja varandra i arbetet?
- vad saknas idag för att kunna stödja varandra i arbetet?

14.15

Återkoppling från grupperna

14.30

Vad har utkristalliserats?
Fika

14:55

Utveckling av resultatet från första gruppsamtalet
- vad är angeläget att utveckla vidare som vi kan samverka kring?
- vad ytterligare krävs för att komma vidare?

15.25

Återkoppling från grupperna
Sammanfattning av diskussion kring hållbar stadsutveckling och miljöstrategiskt arbetet

15.40

Så här går vi vidare
-hur går vi vidare med att nätverksbyggande för miljöstrateger?
-hur kan vi stärka nätverksbyggande generellt?
-

16.00

Slut

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

