
PROGRAM

09:00 Vattenriket  
Vandring för morgonpigga! 
Samling vid ingången till 
Naturrum i Kristianstad.

10:00 Registrering / fika 
Rådhus Skåne, Kristianstad

11:00 Välkomna
Kristianstad kommun om 
arbetet med vägledning för 
grönplaner.  

11:10 Vägledningen
Tankesmedjan Movium om 
utkastet till vägledning.  

11:40 Workshop
Vi arbetar med olika delar 
av vägledningen för att testa 
och utveckla inför färdigstäl-
landet.

12:30 Lunch

13:30 Återrapportering
Redovisning av workshop-
parnas resultat och dialog 
om vägledningen. 

14:30 Centrala verken
Boverket och Naturvårdsver-
ket informerar om aktuella 
projekt och stöd. 

15:30 Fika och avslutning

Workshop Grönplaner 
Tisdag 31 mars 2020 

Välkommen till en workshop om grönstrukturplanering. Interregprojektet Urban 
Links to Landscape, UL2L, som leds av Kristianstad kommun bjuder, i samarbe-
te med Tankesmedjan Movium vid SLU och Kommunförbundet Skåne, in till en 
workshop om kommunala grönplaner. Workshopen kommer att diskutera verk-
tygslådan för vad som bör ingå i kommunala grönplaner, vilka avvägningar som 
behöver göras, hur en bra process kan utformas samt implementeringsarbete. 
Workshopen kommer också ge inspel till Boverket och Naturvårdsverket som pla-
nerar att under 2020 ta fram en nationell vägledning för kommunal grönplanering. 

Teman för workshoppen 
Temat väljs på plats. Deltagarna väljer ett av följande tema att arbeta med: 
Planen: Hur avgränsar man innehållet i grönplanen? Vilka skalor passar och vil-
ket underlag bör man ta fram? Vilka verktyg och metoder kan användas och finns 
det en minsta nivå för en användbar grönplan?
Processen: Hur ser en bra process för arbetet med grönplanen ut? Vilka bör 
delta och i vilka skeden? När bör man göra vad och hur riggar man för ett fram-
gångsrikt arbete?
Implementering: Vad händer efter att grönplanen är antagen? Hur säkrar man 
att rekommendationer och riktlinjer följs? Behöver åtgärder preciseras och hur 
riggar man för genomförande och uppföljning?   
Dilemman: Vilka fallgropar ska man vara uppmärksam på? Finns det målkonflik-
ter och olika synsätt på värdet av grönstruktur? Vems perspektiv och nytta står i 
fokus?  

Fakta om workshoppen
Avgift: 200 kr exkl. moms. Lunch och fika ingår.

Plats: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad

Anmälan: senast den 17 mars 2020. Anmälan är bindande. 

Anmälan på: https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/workshop-om-gronplaner/

Mer information: Per Blomberg, Kristianstads kommun, per.blomberg@kristianstad.se;  

Harald Klein, Tankesmedjan Movium, harald.klein@slu.se; Therese Jephson, Kommunförbundet Skåne, 

therese.jephson@kfsk.se
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