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Torsdagen den 16 april
09.30

REGISTRERING OCH KAFFE

10.00

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

Fredagen den 17 april
08.30

Lokal kontroll av livsmedel. Hur arbetar vi framgångsrikt?
Stig Orustfjord, generaldirektör, Livsmedelsverket

09.00

Hur ger regeringens miljöpolitik stöd för kommunerna att arbeta med
hållbar utveckling i stora och små kommuner?
Åsa Romson, miljöminister

10.20

Miljömålsråd ska öka takten i arbete med att nå miljömålen
Maria Wetterstrand, ordförande Miljömålsrådet

09.20

11.30

Folkhälsomål och folkhälsoperspektivet
Hur kan kommunen jobba med hållbar stadsutveckling? Hur kan vi integrera
strategiska hållbarhetsfrågor? Hur kan man få med både miljö-, folkhälso- och
demokratifrågorna i arbetet?
Susanne Carlsson, enhetschef, Borås stad

Fördjupad utvärdering av miljömålen
Hur har det gått, hur kan vi jobba mellan stat och kommun för att nå målen?
Bordssamtal

10.15

KAFFE

10.45

Fortsättning årsmötesförhandlingar

11.00

Aktuellt från SKL
Pågående utredningar m.m. som påverkar kommunernas arbete.
Miljömyndighetsutredningen, åtgärdsprogrammen för vattendirektivet,
dricksvattenutredningen m.m.

12.00

LUNCH

13.00

Kommunerna ska bedriva tillsyn, blir vattenkvaliteten bättre och vi klarar
EU:s krav, är det så?
Mats Wallin, vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten Norra Östersjön,
Peter Sörngård, Svenskt Vatten

14.00

Utmaningar för hållbar utveckling i kommunernas miljöarbete
Giftfri förskola. Konkurrensverkets regeringsuppdrag att ta fram kriterier för stöd i
upphandling.
Anna Christiansson, sakkunnig, Konkurrensverket

14.30

AVSLUTNING OCH KAFFE

12.15

LUNCH

13.15

Plattform för hållbar stadsutveckling
Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket och
Trafikverket har uppdraget.
Janna Valik, generaldirektör, Boverket

13.45

Hur kan kommunerna arbeta för bättre luftkvalitet? Vilket ansvar har
kommunerna att mäta?
Beskrivning av läget i Sverige. Hur går det för Sveriges kommuner i arbetet
för bättre luftkvalitet?
Normer för luftkvalitet och åtgärdsprogram – Finns det bra exempel på
framgångsrika åtgärder?
Per Andersson, Naturvårdsverket

14.15

Kommuner som lyckats med åtgärder för luftkvalitet
Per Andersson, Luleå kommun

14.45

KAFFE

15.15

Pågående ändringar av reglerna för buller från trafik och industrier
Kerstin Blom Bokliden, Sveriges Kommuner och Landsting

15.45

Hur följer vi upp bullermål vid nybyggnad?
Erfarenheter från kommuner i hela landet hur man kan jobba strategiskt
med förebyggande bullerarbete.
Leif Åkerlöf, Akustikkonsult

16.15

Årsmötesförhandlingar

17.00

AVSLUTNING

19.00

MIDDAG UNDERHÅLLNING

Praktiska upplysningar
Datum 16-17 APRIL 2015
Plats ELITE HOTEL MARINA TOWER, SALTSJÖQVARNS KAJ 25, STOCKHOLM
Senaste anmälningsdag 9 MARS 2015
Anmälan/Bekräftelse
Anmälan sker på 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.

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

2 875:- (4 500:- för icke-medlem)
1 975:- (2 800:- för icke-medlem)
1 200:- (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 2 175:- per deltagare för samtliga från kommunen. Detta gäller enbart för medlemmar och
vid deltagande båda dagarna.
Faktura skickas efter konferensen.
Middag ingår i priset.

Logi
Ett antal rum är bokade på Elite Hotel Marina Tower mellan den 15-17 april. Logi bokas på sid 3
i anmälningslänken. Efter den 16 februari garanteras ingen 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

