FAH Kommunerna
och Miljön

foton : xxxxxxxx

Praktiska upplysningar
Tid, ort och sista anmälningsdag
Den 10-11 oktober Örebro, Conventum, Olof Palmes Torg 1.
Sista anmälningsdag är den 2 september. Mötet börjar dag 1 kl. 10.30 (kaffe serveras från kl. 10.00),
och avslutas cirka kl. 14.30 dag 2.

Anmälan/Bekräftelse
Anmälan sker direkt på www.skl.se/kalender, sök på konferensens namn eller datum eller via
www.FAH.se eller klicka på 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 blir 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
Elite Hotel, pris från 1 150:Priserna gäller per rum och natt, inkl. frukost, exkl. moms.
Önskas logi ska detta bokas vid anmälan.

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

Höstkonferens
10–11 oktober 2013

Örebro

Höstkonferens 2013
Örebro, 10–11 oktober

Torsdag 10 oktober

Tema: Samverkan inom kommunen och med andra aktörer
för ett framgångsrikt kommunalt miljöarbete
08.30	Studiebesök
	
A. Naturens hus och vattenparken – Ett naturområde som utvecklats för
invånarna. Mats Rosenberg, Örebro kommun guidar
B. Mitt gröna kvarter – Ett arbete där sociala och gröna frågor jobbat ihop
för en bra boendemiljö.
10.00

14.45

Kaffe

15.15	Samverkan mellan kommuner för hög kompetens
Vilka former av samverkan finns mellan kommuner på miljöområdet? SKL har
gjort en sammanställning av vilka formella samverkansarbeten som finns mellan
kommunerna på miljöområdet. Nils Alesund, konsult
16.15	Kung Markatta – framgångsrikt hållbarhetsarbete
16.30

Avslutning

19.00

Middag

Registrering och kaffe

Fredag 11 oktober

10.30	Inledning
Carina Ohlsson, ordförande, FAH Kommunerna och Miljön
Moderator Calle Selander
10.45	Välkommen till Örebro
Lennart Bondeson, 1:e v. ordf. Kommunstyrelsen, Örebro.
Framgångsrikt miljöarbete i Örebro
Hur använder kommunen miljöfrågorna i profilering av kommunen?
11.40	Bullersamordningsutredningen
Utredningen har lämnat sitt förslag på hur bullerfrågorna ska samordnas mellan
PBL och miljöbalken. Kerstin Blom Bokliden, Sveriges Kommuner och Landsting
12.00

Lunch

13.00	Samverkan för effektivt miljöarbete
Hur är tanken att vårt svenska system med nationella myndigheter för miljötillsyn
ska länka i och stödja kommunerna som är lokala tillsynsmyndigheter?
Ann-Sofie Eriksson, Sveriges Kommuner och Landsting
13.20	Samverkan för miljötillsyn mellan vägledare och utförare
Vi har nationella myndigheter som ger vägledning och kommunerna är utförare
av tillsyn. De senaste åren har ett system med ”Miljösamverkan Sverige” byggts
upp för att ge stöd till miljötillsynen. Hur utvecklas nu stödet till kommunerna
och hur ser man från Naturvårdsverket på utvecklingen av stöd?
Naturvårdsverket och Miljösamverkan Sverige
14.00

 amverkan på tvären i kommunerna – Så gör vi
S
För ett framgångsrikt kommunalt miljöarbete lyfts ofta samarbetet inom
kommunen som en nyckelfråga. Vi kommer här att ta upp hur olika kommuner
har löst detta på ett sätt som de tycker fungerar för att ge idéer till andra på
utvecklingsmöjligheter. Helsingborg och Örebro kommuner

Tema: Lokalt arbete för minskat matsvinn
och framtidens kontroll
08.30	Parallella samtal
A. Samverkansformer mellan kommuner, hur fungerar det i praktiken?
Thomas Forsberg, Sveriges Kommuner och Landsting
B. Lokalt arbete för minskat matsvinn.
Örebro kommun
C. Samarbetsformer inom kommunen, hur fungerar det i praktiken?
Erfarenheter från politiker i kommunerna
10.00

Kaffe

10.30	Framtidens livsmedelskontroll
Livsmedelsverket
11.30

Lunch

12.30

Framtidens livsmedelskontroll, vad är på gång på EU nivå?

13.15	Köttguiden – kloka köttval för miljön
Hur kan kommunen ge information för minskat matsvinn? Hur gör Örebro
i praktiken? Kött är det livsmedel som påverkar vår miljö mest. Olika kött ger
olika påverkan. Vi slänger ett antal kilo mat per person varje år vilket inte är
hållbart. Örebro kommun arbetar med matsvinn och har lyckats. Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU) har tagit fram köttguiden. Elin Röös, SLU och Örebro
kommun
14.30	
Avslutning & Kaffe

