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Miljöinformationskonferens 17–18 april 2018 
Regeringsuppdraget Digitalt först - smartare miljöinformation avslutas 2018. Denna konferens 

vänder sig till organisationer med fortsatt stort behov av att samverka kring miljöinformation.  

 

Tisdag den 17 april kl. 10–17, avslutande mingel kl. 17 
Syfte: Information och inspiration. 

 

Målgrupper: Organisationer som i stor utsträckning har behov av att samverka om miljöinformation. 

Det strategiska Miljöinformationsrådet. 

 

 

Tid Innehåll 

9:15 Registrering och kaffe  

Möjlighet att ställa upp material i ”utställningen” 

10:00 Välkommen  

 
Inledning 

 
Om innovation, Peter Sandberg, RISE 

 
Blixttal, preliminärt: 

1. Videotal Open data-driven innovation, OECD 

2. Miljösmart konsumtion, Konsumentverket 

3. Crowdsourcing – luftdata,  

4. Regeringsuppdrag för datadriven innovation, Tillväxtverket 

5. Naturvårdsverkets process för tillgängliggörande i Trafikverkets organisation, 

Trafikverket 

 

12.00 LUNCH och nätverkande 

13.30 Regeringens styrning/stöd, organisationskommittén berättar om myndigheten för 

digitalisering av den offentliga sektorn 
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13.50 Parallella aktiviteter: 

A – ConverStations (bordssamtal) preliminärt: 
1. Invasiva arter, Naturvårdsverket 

2. Skogsdatalabbet, SLU 

3. Blockchain inom vården, CareChain AB 

4. Öppna data-projekt, Länsstyrelserna 

5. Öppen och säker informationshantering, Naturvårdsverket 

6. Innovationsplattform hållbara Stockholm, RISE 

7. Avfallshantering (FASS), Naturvårdsverket 

8. Miljöinformation i samhällsbyggnadsprocessen, Lantmäteriet 

9. Små avlopp, Havs- och vattenmyndigheten 

 

13.50 B – Miljöinformationsrådet möts, preliminär dagordning: 

• Föregående möte den 27 oktober 2017  

• Syfte med rådet  

• Utmaningar  

• Förändringsmål  

• Principer för samverkan, version 0.6  

• Behov och utformning av arbetsbeskrivningar för samverkansprogram 

och expertforum 

15.20 FIKA 

15.40–16.40 • Återkoppling från Miljöinformationsrådet  

• Reflektion över dagen 

17.00–19.00 Mingel med mat 
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Onsdag den 18 april kl. 9–16 
 

Syfte: Fördjupning. 

Målgrupper: Maximalt 50 deltagare från den löpande samverkan som pågår kring … 

• samverkansprogrammen för Miljöskydd, Natur respektive Vatten och hav 

• expertforum för Juridik respektive Arkitektur 

• införande av Strategi för miljödatahantering och öppna data 

Program för dagen 

Tid Innehåll 

9.00 Backspegel 

9.20 Om samverkan 

9.50 Vad samverkar vi konkret om just nu? 

10.15 Fördjupning och konkretisering i grupper: 

1. Miljöskyddsprogrammet 

2. Naturprogrammet 

3. Vatten och havprogrammet 

4. Expertforum för arkitekter och jurister  

5. Öppna data för innovation (process för tillgängliggörande, arbetssätt för 

öppen och säker informationshantering, OECD:s översyn) 

Frågeställningar: 

• Var står vi nu? 

• Vad kan vi göra tillsammans för att gå mot förändringsmålen? 

• Hur långt behöver vi komma innan regeringsuppdraget avslutas 

2018-12-31? 

• Hur förbereder vi fortsatt samverkan från och med 2019-01-01? 

12.15 LUNCH 

13.15 Fördjupning – fortsättning 

14.15 Helgrupp slutsatser 

15.15 Summering och nästa steg  

15.45 SLUT 
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Praktisk information 
 

Plats: Vi träffas på Lustikulla, Liljeholmsvägen 18, Stockholm. Hitta hit 

 

Kostnad: Konferensen är kostnadsfri men deltagarantalet är begränsat. Naturvårdsverket kommer 

att ta kontakt med berörd organisation om det finns behov av att prioritera bland anmälda deltagare.  

 

Mer information om Smartare miljöinformation 
Naturvårdsverket har fått i uppdrag att verka för smartare miljöinformation. Uppdraget är en del i en 

större satsning från regeringen – ”Digitalt först”. Slutredovisning ska göras senast 28 februari 2019. 

Webbsida för Smartare miljöinformation. 

Inför konferensen förbereds förslag om vägledande principer för samverkan inom Smartare 

miljöinformation i en bred samverkansprocess. 

Videolänk till det webbinarium som genomfördes i januari om de vägledande principerna. 

Presentation (pdf) från webbinariet. 

Workshopen i Stockholm den 16 mars 2018. 

 

Frågor? 
Om du har frågor om konferensen eller regeringsuppdraget Smartare miljöinformation, skicka ett 

mejl till digitaltforst@naturvardsverket.se. 

 

http://www.lustikulla.se/index.php/hitta
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Digitalt-forst--smartare-miljoinformation/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgGFtRVUTORRxab_SOjCJNDH8SNhQlqvl
http://www.naturvardsverket.se/PageFiles/72289/vagledande-forandringsprinciper-webbinarium-2018-01-26.pdf
mailto:digitaltforst@naturvardsverket.se

