
  
Inbjudan 

Höstkonferens i Jönköping  

 
 

Sveriges miljökommuner  

Höstkonferens 2018, 3-4 oktober i Jönköping 

Tema: Förorenade områden, omvandlingsområden och förtätning samt vad som är på 

gång inom området. 

Sveriges miljökommuner vill med detta höstmöte 2018 stimulera till strategiska 

diskussioner och erfarenhetsutbyte. 

Målgruppen är förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med miljöfrågor i 

kommunerna. 

Varmt välkomna till höstmötet! 

Lars Thunberg 

Ordförande 

Sveriges miljökommuner 

 



  
 

Dag 1            Onsdagen den 3 oktober 

08.15 STUDIEBESÖK 

A Tändsticksmuseet  

B SMUAB 
 

PROGRAM 

10.00-10.30 Registrering och kaffe 
 

10.30-10.45 Inledning 

Lars Thunberg, ordförande  Sveriges miljökommuner 
 
 

10.45-11.15 Välkomna till Jönköping 

Kommunstyrelsens ordförande 
 

 TEMA: OMVANDLINGSOMRÅDEN OCH FÖRTÄTNING 

11.15 Hur kan förändringsarbetet drivas med miljöperspektiv? 

Vikten av att samverka i strategiska frågor och arbeta långsiktigt. Samverkan mellan 
miljöförvaltningen och övriga förvaltningar inom stadsplanering 
Samarbete och sätta tydliga mål. 
Håkan Strid, miljö- och hälsoskyddschef och Katarina Bröms, stadsbyggnadsdirektör, 
Jönköpings kommun 
 
Vad innebär omvandling och förtätning för miljö och hållbarhet? 
Reningsverk, mitt i staden och Hållbarhetsbarometer 
Cykelsatsning och luftmätning 
Dricksvattenplanering 
Annelie Wiklund, miljöstrateg, Jönköpings kommun 

  

12.00-13.00 Lunch  
 

13.00-13.40 Utredningen Hållbara vattentjänster 
Utredningen lämnade sitt betänkande precis innan sommaren med förslag om hur det ska 
vara lättare för fastighetsägaren att göra rätt och hur åtgärdstaken för små avlopp kan öka 
och när andra lösningar ska behövas. 
Anders Grönvall, utredare 
 

13.40-14.20  Havs- och vattenmyndighetens stöd till kommunerna  
Vad är på gång som gör det lättare för kommunernas arbete med små avlopp och 
vattenåtgärder?  Mycket händer både med hur vi ska klara EU s vattendirektiv och arbetet 
med enskilda avlopp  
Havs och vattenmyndigheten 

  

14.20-14.50 Kaffe 
 
 

14.50-15.30 
 

Mer tillgänglig källsortering nära hemmet, hur? 
Regeringen har beslutat om ändringar om producentansvaren för förpackningar och 
returpapper samt kommunernas insamling av matavfall. Det ska leda till mer tillgängliga och 
rationella insamlingssystem för hushållen. 



  
 

 
15.30-16.15 

 
Agenda 2030  Goda exempel på lokalt arbete 
Svenska FN förbundet arbetar nu tillsammans med flera kommuner och här får vi veta hur 
de gör 
Louise Moberg, utvecklingsledare, Gislaveds kommun och Beata Svensson, samordnare 
Agenda 2030, Kristianstads kommun 
 

16.15 
19.00  

Avslutning 
Middag 
 
 

 
 
 

Dag 2            Torsdagen den 4 oktober 

 TEMA: UTREDNINGAR MM SOM ÄR PÅ GÅNG 
 

08.30-09.00 Avtalssamverkan, nya möjligheter med kommunallagen för att ha den kompetens som 
behövs 
 

09.00-09.30 Att anta en ny taxa enligt miljöbalken, varför? 

Michael Öhlund, SKL 
 

09.45-10.15 Kaffe 
 

10.15-11.30 Tematiska samtal i grupper  

A Ny miljötaxa hur gör vi? 
B Exempel på samarbetssätt mellan miljö och planering i kommunerna 
C Hållbara VA lösningar 
 

11.30-12.30 LUNCH 
 

12.30-13.15 Framgångsrika arbetssätt med förorenad mark i Jönköping 
 

Kommunernas möjlighet att driva saneringsprojekt med stöd från staten 
 

13.15-13.45 Regional miljösamverkan, nytta för kommunen? 

I Jönköpings län sker ett bra samarbete som ger mervärde för kommunernas 
tillsynsuppdrag 
Annika Malmer, länssamordnare 
 

13.45-14.30 Aktuellt från SKL 

Ann-Sofie Eriksson 
 

14.30 Avslutning och kaffe 
Varmt välkomna till årsmötet och jubileum i Stockholm våren 2019 

 

 



  
 

Praktiska upplysningar 
 
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 3 september. (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) 
 
Sveriges miljökommuner 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 000kr - 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 
Vi har förbokat ett antal hotellrum på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3, Jönköping. 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 

 

 

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=12196&CLEAR=yes&REGLINEID=61123&REGLINENO=1&REGLINEPAGENO=1
file://///sklf.kolan.org/data2/droot/Data/SKL%20FS/Konstella/12101-12200/12196%20FAH%20Höstkonferens/www.skl.se/kalender
http://www.fah.se/
https://www.elite.se/sv/conference-reservations/jonkoping/stora-hotellet/49071455-a216-4867-a044-1245152a7963/
mailto:ann-sofie.eriksson@skl.se
mailto:konferens@konstella.se

