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Miljöborgarrådets deltagande i FN:s 23:e
partskonferens om världens klimat,
COP23, 9-12 november 2017
Deltagare: Miljöborgarrådet Katarina Luhr,
borgarrådssekreterare Albin Arleskär, enhetschef Malin
Parmander
Stadens roll/syfte för deltagande: Delta vid FN:s 23 partsmöte
om världens klimat genom att bidra vid side-event särskilt av
betydelse för lokala aktörer, städer och regioner.
Miljöborgarrådet deltog genom key-note eller i panelsamtal vid
fyra side-events:
1. De två internationella organisationerna SIWI och Source
to Sea Action Platform arrangerade ett side-event i den
Nordiska paviljongen den 10 november kl.10-12.30 på
temat; The blue trinity: climate change, freshwater and
oceans med fokus på utvecklingsmål 6, 11 och 14 med
särskilt fokus på Östersjön.
2. Den 10 november arrangerades Water Action Day där en
lång rad internationella organisationer med fokus på
vatten står värd. Miljöborgarrådet talade på temat Water
for Urban Resilience.
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3. Den 11 november arrangerade svenska ambassaden till
Tyskland i samarbete med Business Sweden ett side-event
på temat Sustainable Urban Development där
miljöborgarrådet inbjuds att samtala med Oslos
borgmästare utifrån de bägge städernas arbete för en
koldioxidfri framtid. Miljöborgarrådet inbjuds också till
den efterföljande paneldiskussionen att tillsammans med

PM
Sida 2 (2)

svenska företag och diskutera gemensamma lösningar på
klimatutmaningar.
4. Den 13 november arrangerar Europeiska kommissionen
ett side-event tillsammans med Regionkommittén kallat
Global Covenant of Mayors for Climate and Energy:
cities and local authorities for climate action där
miljöborgarrådet inbjuds att tala om tranatlantiska
samarbeten och mer specifikt om stadens samarbete inom
ramen för den internationella organisationen CNCA;
Carbon Neutral Cities Alliance.
Därutöver deltog miljöborgarrådet som VIP-gäst den 12
november på den stora konferensen för lokala ledare under
COP23 kallat Climate Summit for Local Leaders.
Dessutom deltog miljöborgarrådet i ett streamat summeringssamtal, en videoinspelad intervju, en presskonferens och fyra
planerade bilaterala möten (vice borgmästarna för Melbourne,
Barcelona och Oslo samt med ledningen för SIWI). Förutom
detta deltog miljöborgarrådet vid en mottagning samt vid en
mängd andra tillfällen där samtal fördes och kontakter knöts.
Sammantaget var konferensdagarna ett bra tillfälle att lyfta
städers roll i klimatomställningen genom exempel och
erfarenheter från Stockholm. Det var också ett tillfälle att höra
om andra städers arbete och exempel samt att knyta nya kontakter
samt befästa och utveckla befintliga relationer med kollegor från
hela världen.
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