
  

Träff 1: Målkonflikter i miljöpolitiken 

  
Göran Enander, landshövding i Uppsala län samt ordförande i Miljömålsrådet 

På dagens träff diskuterar vi miljöpolitik och miljökvalitetsmål samt hur dessa med 
åtgärder och styrmedel på bästa sätt kan uppnås. Göran Enander, landshövding i 
Uppsala län samt ordförande i Miljömålsrådet, kommer att prata mer om 
miljömålsrådets fokus på konkreta åtgärder samt om den övergripande vägledning 
som utformats av rådet för att hantera målkonflikter. Vad är Miljömålsrådets roll är i 
Sveriges miljöpolitik de kommande åren - vilka frågor tänker man driva?   

Postmuseum, fredagen den 20 september, kl. 9:30-12:30 

  

 

 

Träff 2: Om vattenförsörjning och klimatanpassning 

  
Lena Söderberg, generaldirektör, Statens geologiska undersökningar 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en av våra viktigaste naturtillgångar. Hur säkrar 
vi grundvattnet för framtiden och hur ska vi uppfylla miljökvalitetsmålet om 
"Grundvatten av god kvalité"? Lena Söderberg är generaldirektör för myndigheten - 
Statens geologiska undersökningar och gästar nätverkets andra träff för att tala om 
vattenförsörjning och klimatanpassning.  

Postmuseum, fredagen den 8 november, kl. 9:30-12:30 
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Träff 3: Digitalisering för miljön  

  
Mattias Höjer, professor miljö- och framtidsstudier, KTH  

Samhället går mot att bli allt mer digitaliserat och det är viktigt att denna utveckling 
bidrar till en hållbar utveckling och inte tvärtom. Hur kan man hitta digitala lösningar på 
miljöproblem? 

Mattias Höjer är hållbarhetsforskare vid KTH. För närvarande forskar Mattias Höjer 
mest inom framtidsstudier och hållbar utveckling och har bland annat varit med och 
skrivit den digitala guiden Digitalisera för miljön som ska hjälpa kommuner och företag 
att hitta digitala lösningar på konkreta miljöproblem.   

Postmuseum, fredagen den 13 december, kl. 9:30-12:30 

  

Bonusträff: Miljö och klimat - Hållbara strategier på EU-nivå  

 
Mikael Karlsson, senior partner på konsultbolaget 2050 och tidigare ordförande för 
European Environmental Bureau  

Hur ska man som företag eller branschorganisation påverka politiken i Bryssel på 
områdena miljö och klimat? Mikael Karlsson förklarar och diskuterar med nätverket om 
hur man bäst når framgång vad gäller miljö- och klimatfrågor i EU.  

Mikael är docent och Fil.dr. i miljövetenskap. På 2050 är han senior konsult och arbetar 
med bl.a. miljöanalys, miljöpolitik, opinionsbildning, och kommunikation. Han forskar 
om strategier för hållbar utveckling i politik och näringsliv, i frågor om klimat och 
ekonomi, kemikalier och reglering, biologisk mångfald, havsmiljö m.m. Mikael var 
ordförande i European Environmental Bureau, Europas största miljöorganisation åren 
2005–2017, och ordförande i Naturskyddsföreningen 2002–2014.  

Klarahuset, Drottninggatan 33, tisdagen den 14 januari, kl. 09:30-12:30  

 

 

  

https://www.cesc.kth.se/digit-for-environ


 

 

 

Träff 4: Kan bankerna rädda klimatet? 

 
Olle Billinger, Rådgivare och konsult inom hållbar finans på SEB 

Bankernas hållbarhetsarbete spelar en avgörande roll när det gäller att leda 
investeringar åt rätt håll – mot det klimatvänliga. Klimatfrågan spelar idag en större roll 
i kreditgivningen men hur kan det gå snabbare?  Olle Billinger har 7 års erfarenhet i 
finanssektorn. Mellan 2014 och 2019 arbetade Olle som politiskt sakkunnig åt 
finansmarknadsminister Per Bolund. Sedan ett år tillbaka arbetar Olle på SEB med 
fokus på hållbar finans. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, fredagen den 24 januari 2020, kl. 9:30-12:30 

 

  

Träff 5: Morgondagens drivmedel 

  

Åsa Pettersson, Head of Public Affairs & Sustainability, Scania 

På dagens nätverksträff träffar vi Åsa Pettersson, Head of Public Affairs & 
Sustanability, Scania, samt medlemmarna från Altingets energipolitiska nätverk, och 
diskuterar hur Sverige år 2030 ska klara målet om att vara ett av världens första 
fossilfria välfärdsländer. Detta med fokus på diskussionen om alternativa drivmedel. 
Enligt Pettersson räcker det inte med att lyfta in det förnybara i ett befintligt system, 
det krävs en total omställning av systemet. Fordonsjätten Scania, med Pettersson i 
spetsen, vill vara drivande i omställningen till en fossilfri framtid med en transportsektor 
utan koldioxidutsläpp. Både ambitionerna och de tekniska förutsättningarna finns – 
men vilka är de stora hindren och hur tar vi oss över dem? 

Klarahuset, Drottninggatan 33, måndagen den 2 mars 2020, kl. 9:30-12:30 
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