Forumet om kommunala lösningar för hållbar utveckling
Fokus 2018: vatten, energi och socialt hållbar samhällsplanering
En mötesplats för erfarenhetsutbyte och lösningsorienterad diskussion. En plats som
uppmuntrar till samverkan mellan politiker och tjänstemän och även mellan näringsliv och
offentlig sektor.
Datum: 23 januari 2018
Plats: 7A Odenplan, Stockholm
Tid: 08:00 - 17:00 + mingel
Arrangör: Aktuellt Hållbarhet
Varje år i juni släpper Aktuell Hållbarhet sin årliga rankning ”Sveriges miljöbästa kommun” som 2017 genomförs för
nionde året i rad. Det är den mest heltäckande granskningen av kommunernas miljö- och hållbarhetsarbete i Sverige.
Granskningen ger oss helt unik insikt i kommunernas miljöarbete, dess utmaningar och möjligheter.
Läs mer om rankningen på www.kommunrankning.se
I takt med att de globala och regionala miljö- och hållbarhetsutmaningarna får reella konsekvenser ökar behovet av
effektivt hållbarhetsarbete i kommunerna. Vi ser också ett stort behov av en mötesplats för erfarenhetsutbyte och
lösningsorienterad diskussion. En plats som uppmuntrar till samverkan mellan politiker och tjänstemän och även mellan
näringsliv och offentlig sektor.

Syfte: Hjälpa kommunerna att bedriva ett proaktivt och lönsamt hållbarhetsarbete genom att erbjuda en
lösningsorienterad mötesplats där kommunstrategisk idédiskussion blandas med erfarenhetsutbyte, konkreta lösningar,
produkter och tjänster.
Målgrupp: Politiker och tjänstemän inom kommunerna som äger kommunstrategiskt ansvar och/eller ansvar för miljö och
hållbarhetsfrågor och som aktivt söker strategier och lösningar för sin kommun kopplat till vatten, energi och socialt hållbar
samhällsplanering.
Program: Agendan skapas utifrån högaktuella frågor och kommunernas reella utmaningar inom miljö- och
hållbarhetsområdet. Tre områden har prioriterats för 2017 års konferens; vatten, energi och socialt hållbar
samhällsplanering. Stora delar av agendan är interaktivt utformade där kommundelegater kan och förväntas bidra med
korta presentationer och ta aktiv del i diskussioner och workshops.
Vatten: Ett nytt varmare klimat innebär i praktiken bland annat ett förändrat nederbördsmönster, mer extremväder som
skyfall och torrperioder och förändringar i ekosystemen. Detta påverkar naturligtvis flöden och kvalitet i våra vattensystem.
Trycket ökar på kommunerna att både framtidssäkra kunskap om dessa förändringar samt investera i nya VA-system.
Energi: Klimatomställningen ställer nya krav på den kommunala infrastrukturen och vi sätter fokus både på hur en
övergripande framgångsrik strategi ser ut samt konkreta lösningar. Vi berör allt från energieffektivisering till förnybar
energiproduktion och klimatsmarta transporter.
Socialt hållbar samhällsplanering: Vi sätter fokus på frågeställningar som: Hur ser egentligen en inkluderande och

socialt hållbar samhällsplanering ut? Hur är det möjligt att hantera utmaningar som segregation och
utanförskap i en kommun? Hur får man socialt utsatta stadsdelar att utvecklas i mer hållbar riktning?
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Bli delegatkommun!
- ett viktigt initiativ för din kommun!
Om din kommun väljer att bli partner så får ni en unik möjlighet att:










Sända en tydlig signal att er kommun tar hållbar utveckling på allvar
Skicka flera delegater från er kommun som kan enas kring gemensamma utmaningar och skapa sammanhållning
och ökad förståelse för nuläget inom vatten, energi och socialt hållbar samhällsplanering.
Samverka mellan era politiker och tjänstemän
Samverka över kompetens- och ansvarsområden
Få insyn i arbetet med kommunrankningen och hur och varför vissa frågeställningar prioriteras.
Erfarenhetsutbyte med andra kommuner
Presentera era resultat och goda exempel, metoder och strategier till andra kommuner
Lyssna till privata näringslivets lösningar
Vara delaktiga och bidra till att driva utvecklingen nationellt

DELEGATPAKET – 45 000 kr
A.

NÄRVARO OCH PROFILERING PÅ PLATS

Deltagarbiljetter
Upp till 6 deltagarbiljetter, för politiker och tjänstemän i er kommun. (värde ca 30 000 kr). De flesta kommuner väljer att
skicka delegater med titlar som: Politiker/kommunalråd, kommunchef/förvaltningschef, fastighetschef, teknisk chef/VAchef, samhällsbyggnadschef, strateg inom miljö/hållbarhet, miljöchef.
Tillkommande deltagarbiljetter erhålls med 25 % rabatt.
Case-presentation
5 minuters case-presentation på scen där er kommun får berätta för andra kommuner om en utmaning ni haft och hur ni
löst det.
Profilering på plats
Utställaryta för monter finns tillgänglig om önskemål om det finns. Den är främst avsedd för skärmutställning, broschyrställ
etc samt som uppsamlingsplats för frågor och diskussion efter att ni hållit er case-presentation. Trådlös uppkoppling och el
erhålls efter önskemål. OBS! Ytan är 250 cm (bredd) x 100 cm (djup)
B.

MARKNADSFÖRING OCH EXPONERING

Märkning
Kommunen får rätt att använda sig av logotypen ”Hållbar Kommun” och presentera sig som partner till konferensen i alla
sammanhang som kommunen vill visa upp ett aktivt ställningstagande för hållbar samhällsutveckling.
Webb
Partnerkommunerna profileras på Hållbar Kommuns officiella hemsida med logotyp och en kort presentation av kommunen
och vad er kommun ska presentera för case samt vad deltagarna kan finna i er monter eller prata med era delegater om.
(500 tecken inklusive blanksteg)
Inbjudningar
Partnerkommunerna profileras i de digitala inbjudningar som skickas ut via e-post. Kommunen presenteras med logotyp
och en kort presentation av vad deltagarna kan finna i er monter eller prata med era delegater om. (200 tecken inklusive
blanksteg)
Print
Kommunens namn och logotyp exponeras bland annat i de officiella programbroschyrerna med utställarkarta som delas ut
till delegaterna på plats. Kommunens logotyp exponeras också i de tidningsannonsen som marknadsför konferensen
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RESULTATPAKET – 95 000 kr
I detta paket ingår alla förmåner i delegatpaketet. Utöver det ingår följande:
C.

KOMMUNIKATION

Artikel i tidning
Aktuell hållbarhet producerar en annonsmärkt artikel om er kommun, en så kallad advertorial i nr 8 som ges ut veckan
innan konferensen. Med fördel fokuserar denna på ett projekt, en modell eller lösning som just er kommun vill dela med er
av till andra kommuner. Tidningen delas också ut vid Naturvårdsverkets konferens Klimatforum den 30 november.
Artikel online
Artikeln publiceras också digitalt online på aktuell hållbarhets partnerzon ”forum hållbar stad”
http://tema.aktuellhallbarhet.se/forum-hallbar-stad

D.

SLUTET KONFERENSRUM

Möjlighet att boka ett privat konferensrum (först till kvarn), för att ostört kunna hålla möte för era egna kommunala
delegater, alternativt med andra kommuner under konferensdagen.
E.

DELTAGARFÖRTECKNING

Möjlighet att exklusivt få ta del av deltagarförteckningen i förväg, ca 1-2 veckor innan evenemanget och före alla andra.
Med denna förteckning som underlag kan partnerkommunen i god tid planera vilka delegater man vill komma i kontakt
med innan evenemanget och eventuellt bjuda in till sin monter eller till ett personligt möte i ett förbokat konferensrum.
F.

RUNDA BORDSDISKUSSION

Ni som valt resultatpaketet har möjlighet att låta en representant närvara vid en exklusiv rundabordsmiddag kvällen innan
konferensen i syfte att diskutera aktuella samhällsutmaningar med Aktuell Hållbarhets chefredaktör Mikael Salo. Vid denna
middag närvara ett fåtal personer, med fördel er högst ansvariga tjänsteman eller politiker.

OBS! Investeringen inkluderar registrerings-, för- och eftermiddagsfika, lunch samt efterföljande mingel med dryck och
tilltugg. För de delegater som närvarar vid rundabordsmiddagen kvällen innan ingår också trerätters middag inklusive dryck.
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