Årskonferens i Stockholm
Onsdagen den 3 maj – torsdagen den 4 maj 2017

Teman: Kommunalt arbete för minskad klimatpåverkan och myndighetsfrågor på gång

Praktiska upplysningar
Tid och ort
3-4 maj 2017, Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm
.

Anmälan/Bekräftelse
Anmälan sker direkt via www.skl.se/kalender, sök på konferensens namn eller datum eller
via www.FAH.se eller klicka denna direktlänk för online anmälan. Anmälan är bindande men
kan överlåtas på annan person. Sista anmälningsdag 3 april

Avgifter
Konferensavgift båda dagarna:
Konferensavgift endast dag 1:
Konferensavgift endast dag 2:

3 500: 2 000: 1 500: -

(4 500: - för icke-medlem)
(2 800: - för icke-medlem)
(1 700: - för icke-medlem)

FAH eftersträvar ett brett deltagande på konferenserna, därför har vi en lägre konferensavgift
per deltagare om ni är fyra eller fler personer som kommer från samma kommun.
Avgiften är då 3 000: - per deltagare för samtliga från kommunen. Detta gäller enbart för
medlemmar och vid deltagande båda dagarna.
Faktura skickas efter årsmötet.
Middag ingår i priset.

Logi
Vi har förbokat ett antal rum på Quality Hotel Globe. Dessa rum bokas och betalas direkt till
hotellet genom att ringa 08-686 63 00 och uppge bokningskod 2040R446408.
Logipris 1795 kr (inkl. moms och logi)

Övrig information
Frågor om konferensens innehåll kan ställas till Ann-Sofie Eriksson, tfn 08-452 78 63,
e-post: ann-sofie.eriksson@skl.se
För övriga frågor kontakta Konstella, tfn 08-452 72 86, e-post: konferens@konstella.se

Onsdagen 3 maj
09.30

Registrering och kaffe,

10.00

Inledning
Lars Thunberg, ordförande, FAH Kommunerna och Miljön Vad är egentligen FAH
idag Varför ska ni vara med i FAH?

10.15

Hur ger regeringens miljöpolitik stöd för kommunerna att arbeta med hållbar
utveckling i stora och små kommuner?
Isabella Lövin Minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat

11.00 Fossilfritt Sverige hur?
Regeringen har 2016 utsett en nationell samordnare för Fossilfritt Sverige för att
stödja regeringen i att stärka och fördjupa arbete med initiativet
Samordnaren ska synliggöra och främja aktörernas arbete och tillhandahålla en
plattform för att inspirera, utmana och lära av varandra Svante Axelsson
11.45

Lunch

13.00

Vad är viktigast för att kommunerna ska kunna minsk klimatpåverkan?
SKL har haft en programberedning som arbetat med frågan i två år nu har de
kommit med sin slutrapport och sina förlag. Vice Ordförande Gunnar Hedberg SKLs
programberednings för klimat

13.30

Kommuner som lyckats med åtgärder för minskad klimatpåverkan
Många kommuner har under lång tid arbetat strategiskt och systematiskt för att
minska klimatpåverkan här kommer vi att få exempel på vad som går att göra i en
kommun
1. Lunds kommun, Emma Berginger Kommunalråd (MP)
2. Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Björn Hugosson Klimatchef

14.15

Minskad klimatpåverkan hur kan kommuner arbeta och vad är viktigast?
Panelsamtal Gunnar Hedberg. Emma Berginger och Björn Hugosson

.
14.45
15:15

Kaffe
Agenda 2030
FN har antagit 17 globala mål, Agenda 2030. Som bland annat handlar om att
bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning samt hållbar
ekonomisk tillväxt Sverige kommuner har en viktig roll i arbete för att nå målen Hur
kan din kommun göra skillnad? Ida Texell ledamot i delegationen för 2030 och
förbundsdirektör Attunda Räddningstjänstförbund
Att ”lokalisera” de globala målen 2030
Lösningarna till FN:s hållbarhetsmål behöver vara lokalt anpassade Många bra
exempel finns och här får du tips på hur ni kan jobba i din kommun
Annika Lindberg SKL Internationell expert

16.00

Avslutning

19.00

Middag

Torsdagen 4 maj
08:30

Årsmötesförhandlingar

09.15

Nya sätt att arbeta med enskilda avlopp och nytt
Tillräckligt dricksvatten? Planering samarbete i Sverige hur ska vi jobba?

Havs och vattenmyndigheten Björn Sjöberg Avdelningschef
10.00

Kaffe

10.20

Samtal enligt teman
A – Enskilda avlopp ny hur fungerar detta
B - Samarbetsformer mellan kommuner för tillsyn
C - Agenda 2030 hur kan kommunen arbeta

11.30

Lunch

12.30

Aktuellt från SKL Frågor och projekt som är på gång
Tillräcklig tillsyn vad är det mm
Ann-Sofie Eriksson Sveriges Kommuner och Landsting

13.30

Digitalisering hos miljömyndigheterna hur påverkar detta kommunernas
miljöarbete möjligheter utmaningar att hänga med?
Åsa Söderberg Naturvårdsverket

14.30

Avslutning och kaffe

