Program

Årskonferens i Stockholm

Välkommen till!

FAH:s Vårkonferens 2018
3-4 maj i Stockholm
Tema: Hållbar infrastruktur - kommunernas arbete för minskad klimatpåverkan, grön
infrastruktur och luftkvalitetsarbete samt aktuellt som är på gång inom kommunernas
tillsynsuppdrag

FAH Kommunerna och miljön vill med detta vårmöte 2018 stimulera till strategiska
diskussioner och erfarenhetsutbyte.
Målgruppen är förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med miljöfrågor i
kommunerna.

Varmt välkomna till vårmötet
Lars Thunberg
Ordförande
FAH Kommunerna och miljön

Årskonferens i Stockholm
Torsdagen den 3 maj - fredagen den 4 maj 2018, Clarion Hotel Stockholm,
Ringvägen 98, Stockholm
Tema: Hållbar infrastruktur – kommunernas arbete för minskad klimatpåverkan, grön
infrastruktur
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? Samtal med ordförande Lars Thunberg och vice
ordförande Hanna Viktoria Mörck.

10.20

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

11.00

Klimateffekter av Nationell plan för transportsystemet
Sven Hunhammar, Måldirektör för miljö och hälsa, Trafikverket.

11.30

Grön infrastruktur
Från hösten 2018 ska grön infrastruktur vara en naturlig del av planering och insatser
prioriterade i olika samhällsprocesser. Hur kan kommunerna arbeta med grön
infrastruktur? Jörgen Sundin, projektledare, Naturvårdsverket och Anna Lindhagen,
samordnare, Länsstyrelsen i Stockholms län.

12.15

Lunch

13.15

Begränsa Sveriges klimatpåverkan - vad är kommunernas roll? Tätortsfrågor
och landsbygdsfrågor för ett fossilfritt Sverige, vad är viktigast att göra?
Nanna Wikholm, projektledare för Klimatklivet

13.45

Kommuner som lyckats med åtgärder för minskad klimatpåverkan.
Paneldiskussion - vad har varit framgångsrikt?



Östersunds klimatarbete med exempel från arbete inom kommunkoncernen
och i det geografiska området
Florian Stamm, ordförande i Miljö- och samhällsnämnden



Klimatkrav i upphandling exempel samordnad varudistribution på Södertörn
Gunilla Isgren, Miljöutredare Botkyrka kommun



Klimatarbetet, kommunens hållbarhetsprogram och Agenda 2030
Joakim Svensson, Energistrateg Åtvidabergs kommun

Därefter gemensamt samtal om framgångsfaktorer och möjligheter.
14.30
.
15.00

Miljözonsbestämmelserna - hur är det tänkt att det ska fungera?
Stefan Andersson, Näringsdepartementet.
Kaffe

15:30

En tuffare klimatpolitik – vad är möjligt att göra på lokal nivå – för att leva upp
till Parisavtalet?
Naturskyddsföreningen vill se en tuffare klimatpolitik och politiker som gör allt för att
uppfylla det Sverige lovat i Parisavtalet. Att uppfylla det vi lovat i Parisavtalet är
faktiskt det minsta vi kan göra.
Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen

16.15

Inför årsmötesförhandlingarna
Avslutning

19.00

Middag

Fredagen 4 maj
08:30

Årsmötesförhandlingar

09.30

Kaffe

Tema: Aktuellt inom kommunernas tillsynsuppdrag
09.45

Hur kan kommun och statliga myndigheter arbeta tillsammans
för att säkra dricksvattnet?
Livsmedelsverket har vägledning och samordnar arbetet i Sverige Hur kan
kommunerna använda detta?
Per-Erik Nyström Dricksvattensamordnare på Livsmedelsverket
Hur kan kommunerna använda information från SGU för att se riskerna för
vattenbrist
Göran Risberg, stf generaldirektör SGU.

11.00

EU direktivet om dricksvatten ändras. Vad innebär det för Sverige?
Michael Öhlund, miljöexpert, Sveriges Kommuner och Landsting

11.30

Lunch

12.30

Aktuellt från SKL
Nytt taxeunderlag för miljöbalken. Avtalssamverkan mellan kommuner. Tips för
kommunens behovsutredning. Konstgräs
Ann-Sofie Eriksson, SKL, sektionschef.

13.00

Aktuellt från Miljö och jordbruksutskottet
Johan Büser, riksdagsledamot

13.20

Digitalisering smartare miljöinformation
Naturvårdsverket samordnar Sveriges arbete inom miljöområdet, och mycket
påverkar på sikt hur kommunerna kan leverera fakta till staten och få fakta.
Anna Otmalm, chef för Miljöanalysavdelningen.

14.00

Avslutning och kaffe

Praktiska upplysningar
Tid, ort och sista anmälningsdag
.

Anmälan/Bekräftelse
Anmälan kan du göra via denna länk eller via www.skl.se/kalender, sök på konferensens namn eller
datum.
Anmälan kan även göras via www.FAH.se .Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.
Sista anmälningsdag är 10 april. (Om det finns platser kvar efter detta datum så är anmälningslänken
öppen)

Avgifter
Konferensavgift båda dagarna: 3 500:- (4 500:- för icke-medlem)
Konferensavgift endast dag 1: 2 000:- (2 800:- för icke-medlem)
Konferensavgift endast dag 2: 1 500:- (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.

Logi
Vi har förbokat ett antal hotellrum på Clarion Hotell Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm. Dessa bokas
och betalas av deltagaren själv, direkt till hotellet via denna länk.

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

