
Seminarieprogram 
Lokalen Musikalen är på entréplan och lokalen Operan är på plan 2. Ingen föranmälan 
behövs. För det senaste seminarieprogrammet gå till medlem.mp.se 
 

Fredag 26 maj 
10.30-12.00 
Så hjälper Jämnställdhets- och mångfaldskommittén dig! 
 Vill du uppnå jämställdhet och mångfald men vet inte hur? 
Vi har mentorskapsprogram, checklistor, föreläsningar, utbildning m.m. 
Välkommen till seminariet där du får veta mer om vilken hjälp som finns att få från Jmk. 
  
Föredragshållare: Sammankallande för kommittén Kukkamariia Valtola Sjöberg och 
jämställdhetssamordnare Matilda Andersson 
Arrangör: Jämställdhets- och mångfaldskommittén 
Lokal: Musikalen 
 
16.30-18.00 
Skogspolitik – vad vill Miljöpartiet med skogen? 
2015 fick partistyrelsen i uppdrag från kongressen att ta fram en rapport om MPs 
skogspolitik. Vi presenterar under seminariet rapporten med våra förslag för en grön 
skogspolitik. Även om natur- och miljöfrågor är en viktig del av rapporten hanterar den även 
andra aspekter som t.ex skogens olika näringar och skogens sociala värden.  Ett extra fokus 
har lagts på att ta fram konkreta förslag på hur MP kan gynna användandet och utvecklandet 
av ett hyggesfritt skogsbruk.  
 
Medverkande: Nils Fagerberg, ordförande i Naturkulturförmedlingen, Stina Bergström, 
riksdagsledamot och Jenny Lundström, partistyrelsen 
Lokal: Musikalen 
Seminariet kommet att spelas in och läggas ut på webben. 
 
Medlemsvärvning och medlemsvård 
Medlemsvärvning och medlemsvård är viktigt för att MP ska kunna växa och för att 
medlemmarna ska trivas. Välkommen till ett seminarium där vi möter olika representanter 
från partiet som delar med sig av handfasta tips och fyller oss med energi! Vi får till exempel 
tips från Härnösand om medlemsvård och från Grön Ungdom och Gröna Studenter som reser 
land och rike kring för att värva medlemmar.  
 
Medverkande: Eva Goes, MP Härnösand och Alice Bah Kuhnke, kultur-och 
demokratiminister, Grön Ungdom, Gröna Studenter och några fler. 
Moderator: Emma Rung 



Lokal: Operan 
Seminariet kommet att spelas in och läggas ut på webben.  

 
Lördag 27 maj 
8.30-10.00 
Hur utvecklar vi Miljöpartiets miljöpolitik? 
Vi har startat upp ett projekt för att utveckla MPs miljöpolitik (exkl. skog och klimat) för att 
ha vassa miljöpolitiska förslag inför valet 2018. På detta seminarium vill vi ha input från er 
medlemmar. Vilka områden ska vi fokusera på för politikutveckling? Har ni redan nu 
konkreta miljöpolitiska förslag? Seminariet inleds av miljöminister Karolina Skog som 
berättar om vad MP i regering uppnått. Vi får också en rapport om hur det går med 
uppfyllanden av regeringsöverenskommelsen. 
  
Medverkande: Karolina Skog, miljöminister, Stina Bergström, riksdagsledamot och Emma 
Nohrén,  riksdagsledamot och sammankallande styrgruppen för politikutveckling miljö 
Lokal: Musikalen 
 
Digitalisering – en grön framtidsfråga 
OBS! 9.00-10.00 
Utvecklingen från ett industrisamhälle till ett digitalt samhälle innebär en genomgripande 
samhällsomvandling. Rätt hanterat kan digitaliseringen möjliggöra ett hållbart 
välfärdssamhälle som kraftigt ökar möjligheterna till ökad livskvalitet för alla i Sverige. Med 
en god digital infrastruktur och ett drivet ledarskap kan vi säkra en god samhällsservice för 
alla och framgångsrika företag kan utvecklas i alla delar av landet. 
 
Vad ska regeringens nyligen tillsatta digitaliseringsråd göra? Hur påverkar Sveriges första 
digitaliseringsstrategi? Välkommen till ett samtal om digitaliseringens utmaningar och 
möjligheter! 
 
Medverkande: Peter Eriksson, digitaliseringsminister och Darja Isaksson, digital strateg och 
ledamot i regeringens digitaliseringsråd 
Moderator: Carl-Martin Vikingsson 
Lokal: Operan 
 
10.15-11.45 
Vattenbrist i ett förändrat klimat 
Vattenbrist är på väg att bli en stor samhällsutmaning som kan hämma utvecklingen i flera 
delar av landet. Gotland, Öland och delar av östkusten påverkades det gångna året och 2017 
varnar SMHI för vattenbrist på flera håll i sommar. Med Gotland som exempel diskuteras 
orsaker och möjliga åtgärder på kort och lång sikt för att säkerställa vatten för både hushåll 



och företag. Hur kan vi möta klimatförändringarna, behovet av vatten och samtidigt arbeta för 
en resurseffektiv cirkulär ekonomi? 
 
Medverkande: Isabel Enström, regionråd Gotland och Karolina Skog, miljöminister 
Arrangörer: MP Gotland och Kommun- och landstingskommittén 
Lokal: Musikalen 
Seminariet kommet att spelas in och läggas ut på webben. 
 
Ledarskapsutbildning 
Vårt gröna ledarskapsprogram - erfarenheter, konkreta övningar och programmets framtid! 
 
Medverkande: Anna Stenvinkel, kanslichef 
Arrangör: MPs riksorganisation 
Lokal: Operan 
 
13.00-14.30 
Hållbar kommun – lyckade exempel 
Solskenshistorier – insatser för att främja solel 
Rebecka Hovenberg, kommunalråd Linköping, Håkan Jutterdal, bostadsrättsföreningen 
Gasellen.  
Linköpings kommun har gjort medvetna insatser som tagit dem till soltoppen. 
 
Biogas – cirkulär ekonomi på riktigt 
Klas Gustafsson, vice vd, Tekniska verken.  
Linköping som framgångsrik biogasstad och den viktiga kopplingen till biogödsel och 
lantbruket. 
 
Matsvinnet minskar  
Sharmineh Kakoulidis, lokalpolitiker, Anna Jertland, sakkunnig 
Med engagemang och nedkylningsskåp kom vi tillrätta med matsvinnet. 
 
Arrangör: MP Linköping  
Lokal: Musikalen 
 
Miljöpartiets internationella seminarium  
Välkomna till ett seminarium om den internationella gröna rörelsens utmaningar och 
framgångar. 
Den gröna rörelsen hade i början av april sitt största internationella möte någonsin med över 
2000 deltagare i Liverpool.  
 



Vi bjuder in några internationella gäster från våra systerpartier för att diskutera vad som 
händer efter Liverpool, hur den gröna rörelsens ideologi varierar mellan olika länder samt hur 
vi bäst tacklar de globala utmaningar vi står inför.  
 
Arrangör: Green Forum och Miljöpartiets internationella samverkan (MIS) 
Lokal: Operan 
Seminariet kommet att spelas in och läggas ut på webben. 
 
14.45-16.15 
En grön försvar- och fredspolitik 
Försvars- och fredsfrågorna är högre upp på agendan än på länge. Spänningarna mellan 
länder i vårt närområde har ökat och till kongressen ligger det ett antal motioner om fred, 
säkerhet och försvar, där vissa gröna vill förstärka försvaret, medan andra vill satsa på 
fredsfrågor. Hur ska vi gröna hantera det säkerhetspolitiska läget? Vilket säkerhetshot står 
vårt samhälle inför, och hur kan vi gröna möta dessa? 
 
Gäster: Annika Nordgren Christensen, före detta talesperson för MP i försvarsfrågor, numera 
fri debattör och föreläsare, samt ledamot i kungliga krigsvetenskapsakademin. 
Agnes Hellberg, ordförande i Svenska freds 
Arrangör: Anders Schröder, försvarspolitisk talesperson och Annika Lillemets, 
riksdagsledamot 
Lokal: Musikalen 
Seminariet kommet att spelas in och läggas ut på webben. 
 
Landsbygdspartiet de Gröna  
Hur landsbygden blir Miljöpartiets bästa vän 
Sverige urbaniseras i en allt snabbare takt och MPs väljare koncentreras alltmer till 
storstaden. Samtidigt ökar polariseringen mellan stad och land, och avståndet mellan 
Stockholm och resten av Sverige verkar öka, trots digitalisering och globalisering.  
 
På detta seminarium diskuterar vi hur vi får upp landsbygdsfrågorna inför valet 2018, och 
varför MP ska ha den bästa landsbygdspolitiken. 
 
Arrangör: Landsbygdsnätverket  
Lokal: Operan 
Seminariet kommet att spelas in och läggas ut på webben. 
 
16.30-18.00 
Bättre etablering - lokala framgångsexempel 



MP arbetar hårt för höjd kapacitet för flyktingmottagandet och bättre etablering. Vi beskriver 
goda exempel på lokalt etableringsarbete och hur vi kan bli ännu bättre på att få ett 
sammanhållet Sverige där människor drivkrafter och kompetenser tas tillvara 
 
Medverkande: Maria Ferm, riksdagsledamot och talesperson för migration och lika rätt 
Lokal: Musikalen 
Seminariet kommet att spelas in och läggas ut på webben. 
 
Hur arbetar vi lokalt för att alla elever ska nå gymnasiebehörighet? 
Alla barn har rätt till en god utbildning. Men varje år lämnar tusentals elever grundskolan 
utan behörighet till gymnasieskolan och går en osäker framtid till mötes. Gustav Fridolin 
kommer på detta seminarium presentera information om denna grupp av elever och åtgärder 
vi kan arbeta med för att säkerställa att alla elever kan nå behörighet till gymnasieskolan. 
 
Medverkande: Gustav Fridolin, språkrör och utbildningsminister 
Lokal: Operan 
Seminariet kommet att spelas in och läggas ut på webben. 
 
19.15-21.00 
Klimatet, vår tids utmaning- vad vi gör och vad vi vill göra  
Regeringen lade i höstas historiens största miljö- och klimatbudget och Sverige har EUs 
starkaste klimatpolitik. Representanter från regeringen, regioner, och kommuner berättar om 
hur MP bedriver offensiv klimatpolitik. Vi måste dock göra mer. I Klimatfärdplanen mejslar vi 
fram den klimatpolitik vi vill bedriva för att nå målen. Diskussion kring utmaningarna med 
klimatledarskap. 
 
Medverkande: Isabella Lövin, språkrör och klimatminister, Karin Thomasson, kommunalråd 
Östersund och ordförande i Klimatkommunerna, Emma Berginger, kommunalråd Lund, 
Roger Bydler ,sammankallande Klimatnätverket, Kevin Anderson, gästprofessor i 
klimatledarskap, Uppsala Universitet, Annica Hjerling, planeringschef strategisk 
kommunikation på regeringskansliet, Eva Svedling, statssekreterare 
Lokal: Musikalen 
Seminariet kommet att spelas in och läggas ut på webben. 
 
Hot och hat mot förtroendevalda 
OBS! 19.15-20.30 Endast öppet för medlemmar 
Nästan 3 av 10 politiker utsattes för hot, våld och trakasserier under 2014 enligt 
Brottsförebyggande rådet. Hot och hat mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot vår 
demokrati och insatser på området behövs. Just nu jobbar regeringen med att ta fram en 
handlingsplan för att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat med fokus på att 
förebygga utsatthet hos förtroendevalda, journalister och konstnärer. Vid sidan av detta 



arbete arbetar partiet med stöd till förtroendevalda i MP, med konkret handledning och hjälp 
i utsatta situationer.  
 
Välkommen till ett samtal kring hur hot och hat mot förtroendevalda tar sig uttryck, hur 
utsatthet kan förebyggas och vilka framgångsfaktorer och utmaningar som behöver 
identifieras för arbetet framöver.  
  
Medverkande: Alice Bah Kuhnke, kultur-och demokratiminister och Anna Stenvinkel, 
kanslichef 
Lokal: Operan 
 
20.45-22.15 
Så vinner vi val i sociala medier 
Sociala medier blir ett allt viktigare verktyg för politiska partier och trenden de senaste åren är 
att valrörelser förlägger en större del av sina resurser i digitala kanaler. Hur förhåller sig MP 
till den utvecklingen och hur arbetar vi som parti i dag? På det här seminariet blandas 
konkreta tips med strategiska tankar med målet att göra arbetet i sociala medier till en 
framgångsfaktor i kommande valrörelser 
 
Arrangör: MPs riksorganisation  
Lokal: Operan 
Seminariet kommet att spelas in och läggas ut på webben. 
 
21.15-22.15 
Syresätt föreningen  
Hur skapar vi engagemang i vår förening? Behöver vi göra som vi alltid gjort eller kan det 
finnas andra sätt att vara delaktig i en förening? Hur skapas trygga mötesformer som upplevs 
som inkluderande för alla? Utbildningar är en väg att gå för att syresätta föreningen och dess 
medlemmar- vilka utbildningar erbjuder riksorganisationen? Vilka utbildningar erbjuder 
Studieförbundet Vuxenskolan och på vilket sätt kan de stötta föreningar som vill tänka nytt? 
 
Medverkande: Linus Olofsson från Studiefrämjande Vuxenskolan och Helena Lundberg, 
samordningsansvarig för riksorganisations utbildningar 
Arrangör: MPs riksorganisation  
Lokal: Musikalen 
Seminariet kommet att spelas in och läggas ut på webben. 
 

Söndag 28 maj 
8.15-9.45 
En hållbar framtid – ekonomisk politik för miljö och jobb 
Med utgångspunkt i den ekonomiska propositionen som partistyrelsen lägger fram till 
kongressen, fokuserar detta seminarium på praktisk politik och de frågor som MP idag driver 



och är på väg att genomföra i riksdag och regering. Per Bolund och Janine Alm Ericson 
inleder med en föreläsning som bland annat behandlar delnings- och cirkulär ekonomi, 
framtidens jobb, grön finansmarknad, skatteväxling och nya mått på samhällsutveckling. 
Därefter öppnar vi upp för publiksamtal med frågor och diskussion. 
 
Arrangör: Per Bolund, biträdande finansminister och Janine Alm Ericsson, 
ekonomisk-politiska talesperson  
Lokal: Operan 
Seminariet kommet att spelas in och läggas ut på webben. 
 
100 % förnybar energi och Klimatklivet 
Vad har MP genomfört i regering kring 100 % förnybar energi och Klimatklivet och vad 
innebär det för din kommun/region? Lokala exempel och en avslutande del med workshop.  
 
Medverkande: Lise Nordin, riksdagsledamot och energipolitisk talesperson 
Lokal: Musikalen 
Seminariet kommet att spelas in och läggas ut på webben. 
 
10.30-12.00 
Att förbereda en valrörelse  
Att ta fram en lokal valplan är viktigt. Att göra själva planen i sig är ett viktigt lärande och en 
grund för en lyckad valrörelse. Här får du metoderna, att steg för steg ta fram en lokal valplan 
för mindre lokalavdelning. 
Linus Olofsson från Studiefrämjandet Vuxenskolan, Helena Lundberg 
organisationsutvecklare och Henrik Karlsson, kommunikationschef diskuterar och kommer 
med tips och trix för hur mindre lokalavdelningar kan förbereda valrörelsen. Ev andra gäster.  
 
Arrangör: MPs riksorganisation  
Lokal: Musikalen 
Seminariet kommet att spelas in och läggas ut på webben. 
 
Miljöpartiets bostadspolitik - idag och vägen framåt 
Det byggs massor. Vi ska se till att det som byggs blir bra. Utmaningarna är flera – de 
ekonomiska förutsättningarna, bostadsbristen som även finns i landsbygdskommuner, s.k. 
renoveringsvräkningar och fortsatt trafikökning i städerna. Kom på seminarium om MPs 
politikutvecklingsprojekt för bostadspolitik och samhällsplanering. Särskilt fokus på teman 
där vår politik inte hänger med eller där vi saknar ställningstagande. 
  
Medverkande: Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister och Emma Hult, 
riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson 
Lokal: Operan 



Seminariet kommet att spelas in och läggas ut på webben. 
 
12.45-14.15 
Brexit och framtiden för EU 
 EU-kommissionen har presenterat olika scenarier för att rädda ett EU i kris. Hur är läget med 
Unionen och vad är en grön väg framåt? Mer överstatlighet? Flexibelt samarbete? EU i olika 
hastigheter? Göra färre saker men bättre? Flytta tillbaka makt till länderna? 
  
Internationella gäster från England och Tyskland. Panel med svenska gröna företrädare och 
EU parlamentariker. Kom och diskutera EU:s framtid med oss. 
 
Arrangör: Max Andersson, EU-parlamentariker  
Lokal: Musikalen 
 
Alla jobb måste vara gröna – om de kreativa näringarnas roll i omställningen 
Gröna jobb är arbetstillfällen som skapas när vi bygger gröna städer, nya stambanor och 
förnybar energi. Men det kan också handla om att förlänga livslängd på produkter, 
ekojordbruk eller andrahandsförsäljning. Det är arbeten i näringar som bidrar till goda liv 
utan att öka det ekologiska fotavtrycket. Seminariet resonerar brett i frågan om framtidens 
gröna jobb och hur de kan stärka omställningen men fokuserar på de kreativa näringarnas 
roll. Gäster tillkommer 
  
Arrangörer: Marléne Tamlin, partistyrelsen, Mats Dahlberg, partistyrelsen och Janine Alm 
Ericson, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson 
Lokal: Operan 
 


