Fira med oss

Sveriges miljökommuner
(FAH) fyller 100 år!
Detta kommer vi att fira under
årskonferensen 8-9 maj i Stockholm
Konferensen kommer handla om utmaningarna för kommunernas miljö och hållbarhetsarbete 2019.
Vad som är på gång samt en tillbakablick på utvecklingen, med Gunnar Wetterberg.
Förbundet bildades 1919 och bestod av läkare och namnet var då FAH. År 1942 fattades ett beslut att
FAH skulle vara centrum för hygieniska strävanden i landet. 2018 ändrades namnet till Sveriges
miljökommuner och vi är idag ett forum där nationell och lokal miljöpolitik möts och utvecklas.
Konferensen kommer att genomföras i Svenska Läkaresällskapets lokaler och en jubileumsmiddag
kommer att hållas på Operaterassen.

Datum: 8-9 maj 2019
Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Jubileumsmiddag: Operaterassen, Operahuset, Karl XII torg
Kostnad: 3500 SEK exklusive moms. (Gäller medlemmar i Sveriges miljökommuner,
övriga priser se anmälningsformuläret).
Anmälan: Länk till anmälningssidan
Varmt välkomna till vårt jubileum!
Lars Thunberg
Ordförande
Sveriges miljökommuner

PROGRAM Onsdagen den 8 maj
09.30 -10.00

Registrering och kaffe

10.00-10.20

Inledning
Vi vill att konferensen ska bli en manifestation för det lokala och uthålliga arbetet för
hälsa, miljö och hållbar utveckling både med historiska tillbakablickar och
framåtsyftande visioner.
Lars Thunberg, ordförande Sveriges miljökommuner

10.20 -11.20

En tillbakablick på kommunernas arbete för hållbar utveckling
Vid en tillbakablick har samhället och miljö- och hälsoskyddsarbetet utvecklats. När
är de olika tidshändelserna som har haft betydelse för dagens miljö- och
hållbarhetsarbete i kommunerna?
Gunnar Wetterberg, Svensk historiker

11.20 -11.45

Vad är viktigast till 2030
Björn Risinger, Generaldirektör Naturvårdsverket

11.45-12.45

LUNCH

12.45- 13.45

Utmaningarna för kommunernas arbete för hållbar utveckling
Idag står vi inför stora utmaningar för en hållbar utveckling och vad är de stora och
viktigaste frågorna att jobba med på lokal nivå för att göra skillnad?
Johan Kuylenstierna, vice ordförande klimatpolitiska rådet, Adjungerad professor vid
Stockholms universitet

13.45-14.45

Paneldiskussion, vad är viktigast att göra och hur ska vi jobba för hälsa, miljö och
hållbar utveckling?
Anna Bredberg, Miljö- och hållberhetschef Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
Gunnar Söderholm, tidigare Miljödirektör Stockholm
Rebecka Persson, Miljödirektör Malmö

14.45-15.15

Kaffe

15.15- 16.00

Vad är nyckeln till framgångsrikt miljöarbete
Helsingborgs Sveriges miljökommun 2018, Lars Thunberg, Kommunalråd Helsingborg
kommun
Uppsala Världens bästa stad för klimatet 2018, Hanna Victoria Mörk, Kommunalråd
Uppsala kommun

16.00 16.15

Inför årsmötesförhandlingarna

19.00

Middag Operaterassen, Operahuset, Karl XII torg

PROGRAM Torsdagen den 9 maj
TEMA: Aktuellt inom tillsyn och kontroll
08.30-09.30

Årsmötesförhandlingar

09.30 -10.00

Kaffe

10.00-10.45

Dricksvattenarbete, vad är utmaningarna för Sverige
De senaste åren har bristen på dricksvatten blivit ett problem i stora delar av
Sveriges kommuner. Livsmedelsverket ska samordna statens arbete med
dricksvatten i ett dricksvattenråd.
Annica Solström, GD Livsmedelsverket

10.45 -11.30

Aktuellt från miljödepartementet
En bild av de viktigaste frågorna som är på den miljöpolitiska agendan och hur kan
kommunerna implementera miljöpolitiken och samtidigt ta initiativ och vara
föregångare?

11.30-12.30

LUNCH

12.30-13.15

Giftfri miljö-vad kan kommunerna göra
Kommunerna är lokala tillsynsmyndigheter och arbetar då för en giftfri miljö. Hur
kan kommunerna och Kemikalieinspektionen bli framgångsrika i detta arbete
tillsammans?
GD Nina Cromnier Kemikalieinspektionen

13.15-13.30

Från Agenda 2030 till tillsynstaxor. SKL stödjer kommunernas miljö- och
hållbarhetsarbete.
Ann-Sofie Eriksson

14.00- 14.30

FAHs arbete för miljö och hälsa en tillbakablick
Viktiga steg i föreningens 100 åriga resa. Vilka har varit med och hur har föreningen
bidragit till dagens arbete i kommunerna med miljö, hälsa och hållbarhetsfrågor?
Ingemar Josefsson, tidigare ordförande för FAH

14.30

Avslutning och kaffe

