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Anmälan/Bekräftelse
Anmälan sker direkt 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:  2 875:-  (4 500:- för icke-medlem)
Konferensavgift endast dag 1:  1 975:-  (2 800:- för icke-medlem)
Konferensavgift endast dag 2:  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 årsmötet. Middag ingår i priset.

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

Tema  
Hållbar stads- 
utveckling och  
kommunernas  
kemikaliearbete

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?ProjectId=4580&reglineNo=1&ReglineId=20161&ReglinePageNo=1&edit=off&clear=yes


Onsdagen den 2 april
TEMA: Hållbar stadsutveckling och kommunernas kemikaliearbete

09.30  REGISTRERING OCH KAFFE,
 J, Nacka Strand, Nacka 

10.00   Inledning
 Carina Ohlsson, ordförande, FAH Kommunerna och Miljön

10.15  Hållbar stadsutveckling – vad säger forskningen?
  Hur definieras hållbar stadsutveckling ur ett socialt- ekonomiskt och ekologiskt 

perspektiv? Vad är de senaste rönen?
  Carl-Henrik Robert, professor, Institutionen för hållbar utveckling, 
 Blekinge Tekniska Högskola  

11.15   Masthusen – första BREEAM communities certifikat i Sverige
  En hel stadsdel med företag, boende handel och samhällsservice är 

hållbarhetsklassad. Hur är det möjligt? Hur såg vägen ut?
 Michael Sillén, IVL 

12.00 LUNCH

13.00  Från vision till konkreta planer för hållbar utveckling 
  Hur kan visionsarbete skapa tydliga mål och konkreta planer för hållbar utveckling? 

Vad innebär den nya strukturen och hur har processen sett ut? 
 Lena Bengtén, miljöstrateg, Luleå kommun

13.30   Hållbarhetscertifiering av stadsdelar, Norrby och nedre Norrby 
 Så här la vi upparbetet och beslutades oss för hållbarhetscertifiering.
 Pia Aspegren, miljöutredare

14.00  KAFFE

14.30  Hur ger regeringens miljöpolitik stöd för kommunerna att arbeta med hållbar  
utveckling i stora och små kommuner?

 Mattias Johansson, Stabschef Miljödepartementet

15.30 Mångfald vad är framgångsrikt
 Marika Carlsson

16.30  AVSLUTNING

19.00 MIDDAG

Torsdagen den 3 april
TEMA: Kommunernas kemikaliearbete 

08.30 Årsmötesförhandlingar

09.00   Hur ska de framtida miljömyndigheterna se ut?
  Regeringen har tillsatt en statlig utrednings som ska se till att de centrala 

myndigheterna möter framtidens miljöutmaningar effektivt och på rätt sätt
 Utredare, Göran Ekström, utredningen om miljömyndigheterna 

09:30  Framgångsrikt tillsynsprojekt av Reach-tillsyn
  Kommunerna har arbetet framgångsrikt med kemikalietillsyn. Erfarenheter och  

sammanställning från Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket.
 Emma Colleen Moberg, Naturvårdsverket 

10.00  KAFFE 

10.30  Parallella samtal Hur ska det framtida tillsynsansvaret se ut?
 Samtalsgrupper utifrån kommunstorlek

  Hur säkrar vi och utveckar arbetet för att arbeta effektivt och ha rätt kompetens i 
kommunerna? 

 Kemikalietillsyn – hur blir vi mer vassa? 

  Hur ska det framtida tillsynsansvaret se ut? Det lokala tillsynsansvaret? Hur ser vi till 
att tillsynasvaret ligger kvar på kommunalnivå?

11.30  LUNCH

12.30   Upphandling med miljökrav 
  Juridiken ändras  – vilka möjligheter har vi? Hur kan kommunerna arbeta med 

miljökrav i upphandling?
 Peter Nohrdstedt, Miljöstyrningsrådet 

13.15  Aktuella frågor 
 Pågående utredningar och lagändringar som är på gång
  Dricksvattenutredningen, Utredningen om miljömyndigheterna, Enklare bullerregler 

Ann-Sofie Eriksson, Sveriges Kommuner och Landsting och Carina Ohlsson, ordförande FAH

13.45  Rättsfall som påverkar oss i kommunerna 
 Östersund berättar om Cryptosporidium och kommunens roller 
 Jari Hiltula, Miljöchef

14.30  AVSLUTNING OCH KAFFE

Årskonferens 2014
Stockholm, 2–3 april


