VÄLKOMMEN till nätverksmöte 25
september 2015 med möjlighet till mingel
den 24 september

Nätverksmöte för miljöstrateger i
kommunerna
Sveriges Kommuner och Landsting tar tagit initiativ till ett nätverksmöte för miljöstrateger i kommunerna.
Det första mötet hölls hösten 2014 och vi bjuder nu in till det andra mötet. Miljömålen är ett viktigt verktyg i
kommunernas arbete för en hållbar utveckling, där utgångspunkten är helhetssyn och långsiktighet.
Kommunerna har ett stort engagemang i miljöarbetet. SKL har inför årets möte skickat ut en enkät till
miljöstrateger i kommunerna för att få förslag till upplägg av dagen. Utifrån önskemålen kommer dagen att
handla om kommunens roll, miljöstrategens roll i miljöarbetet, styr- och ledningsfrågor, politiskt förankring
samt diskussion i sakområden. I september kommer den fördjupade utvärderingen av de nationella
miljömålen att vara klar. Hur kan det som görs på lokal nivå få genomslag i den nationella uppföljningen?
Hur kan samverkan och samarbetet mellan kommunerna förbättras och fördjupas?
Datum

Torsdagen den 24 september från klockan 17:00 och fredagen den 25 september 2015
klockan 09:00-15:30, kaffe serveras från klockan 08:30

Plats

Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 15, Stockholm. Lokal: Bellman

Målgrupp

Miljöstrateger och liknande funktion i kommuner

Kostnad

900 kronor inklusive lunch och kaffe. 900 kronor för deltagare via webben. För
medverkan även dag 1 är kostnaden 1200 inklusive buffé.

Anmälan

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

Information

Kerstin Blom Bokliden kerstin.blom.bokliden@skl.se
Länk för webbdeltagande e-postas till anmälda deltagare.
För att se, lyssna och ställa frågor via chatt behövs endast dator. För att även synas
och höras behövs också en webbkamera med mikrofon och hörlurar eller högtalare.
Delar av seminariet görs tillgängliga i efterhand på webbsidan.
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Program den 24 september
17.00

Välkomna

17:15

Så här ser jag på min roll som miljöstrateg
Exempel från olika kommuner.

18:00

Fortsatt samtal och diskussion om roll och mandat
Mingelbuffé och något att dricka därtill

Program den 25 september
08.30

Registrering och kaffe

09.00

Välkomna
Syftet med dagen och presentation av alla i rummet. Mina utmaningar.

09.20

Hur kan vi synliggöra kommunernas arbete?
Kommunerna gör mycket inom miljöområdet. Hur kan vi bättre visa vad som görs?
Kerstin Blom Bokliden och Andreas Hagnell, Sveriges Kommuner och Landsting

09.40

Styr- och ledningssystem i kommunerna
Hur kan miljömålsarbetet bättre integreras i den kommunal styr- och
ledningsprocessen?
Märit Melbi, Avdelningen för ekonomi- och styrning, SKL

10:10

Kaffe och macka/frukt

10.30

Så driver vi miljöarbetet framåt i Växjö
Vilken roll kan miljöstratgen ha i arbetet? Hur skapas ett politiskt engagemang?
Åsa Karlsson Björkmarker, kommunalråd och Julia Ahlrot, miljöstrategisk chef
Frågor och diskussion

11.30

Gruppsamtal kring ”Miljöstrategens roll”
Hur ser min roll ut? Vilket mandat har jag?

12.00

Korta presentationer inför gruppdiskussioner
- Upphandling – Upphandlingsmyndigheten
- Nätverk - Giftfri miljö
- Ekosystemtjänster
- Hållbar samhällsplanering
- Utbilda och kommunicera med miljöpolitiker
- etc
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12.30

LUNCH

13:30

Gruppdiskussioner
Välj det tema som du vill prata kring.

14:00

Kaffe och frukt

14:30

Gruppdiskussioner
Välj det tema som du vill prata kring

15:00

Sammanfattande diskussion
Feedback från gruppledarna

15:30

SLUT

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

