VÄLKOMMEN till nätverksmöte

Nätverksmöte för miljöstrateger i kommunerna
7-8 september 2017

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 fjärde
mötet sedan 2014.
Denna gång har vi valt att ägan mycket tid åt Agenda 2030 vi har därför bjudit in Ida
Texell från Agenda 2030-delgationen. SKL:s programberedning för klimat har i maj
kommit med sin slutrapport. Vi kommer att få lyssna på Peter Nohrsted, SKL Kommentus
om krav i upphandling. Vi ser också fram emot att ni bidrar med intressanta
frågeställningar och inspel under dagen, särskilt i gruppsamtalen på eftermiddagen.
Vi vänder oss till dig som är miljöstrateg eller liknande i en kommun och som jobbar
övergripande och systematiskt med miljö/hållbarhetsfrågor i din organisation. Vi vill att ni
i anmälan fyller i frågeställningar ni vill ta upp.
Datum

Torsdagen den 7 september klockan 16.30–20.00 och fredagen den 8 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

1 350 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 23 augusti. 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 7 september 2017
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.
Jenny Ångman, miljöstrategisk chef, Järfälla kommun inleder.

18.00–20.00

Mingel och fortsatt samtal med tilltugg

Program fredagen den 8 september 2017
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

Miljöarbetet och Agenda 2030
Hur ser kopplingen ut till Agenda 2030 och allt som sker inom miljöområdet?
Ida Texell, ledamot i Delegationen för Agenda 2030 och förbundsdirektör Attunda
Räddningstjänstförbund

09.40

Så här jobbar vi med Agenda 2030-målen i Åtvidaberg
Så här kan man jobba inom befintliga ramar.
Yasime Dernelid, miljöstrateg och tf miljöchef, Åtvidabergs kommun

10.00

Samtal kring borden ”Hur vill vi jobba med Agenda 2030 på hemmaplan?

10.30

Uppsamling av samtal. Hur vill vi jobba med Agenda 2030 på hemmaplan? ”

10.45

Resultat från SKL:s programberedning för klimat – Vad jobbar vi vidare med?
Andreas Hagnell och Kerstin Blom Bokliden

11.00

Samtal i grupp. Hur kan vi arbeta vidare med minskad klimatpåverkan?

11.30

Lunch

12.30

Återkoppling från grupperna

12.50

Hur kan man jobba framgångsrikt och strategiskt med upphandling?
Det finns stora möjligheter med klimat- och hållbarhetskrav i upphandling. Vilka är de
aktuella upphandlingarna som SKL Kommentus är involverad i med bäring på minskad
klimatpåverkan?
Peter Nohrstedt, SKL Kommentus

13.35

Kort presentation av gruppsamtal

13.45

Gruppsamtal
a)
b)
c)
Kaffe under samtalens gång från klockan 14:30

15.00

Återkoppling från grupperna
Samtal i storgrupp

15.20

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

15.30

Slut
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