
 

Höstkonferens i Sundsvall  
4 oktober – 5 oktober 2017 
 

 
 

Teman: Miljöfrågorna i tätortsutveckling 
- markföroreningar och luftkvalitets-arbete 

 
Målgruppen är förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med miljöfrågor i kommunerna. 
 

Praktiska upplysningar 
 

Tid och ort  
4-5 oktober 2017, Stadshussalongen, Stora Torget/Kyrkogatan 19, Sundsvall. 
 

Anmälan/Bekräftelse 
Anmälan sker direkt via 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. 
Sista anmälningsdag 4 september. 
 

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 3 000: - per deltagare för samtliga från kommunen. Detta gäller enbart för medlemmar och vid 
deltagande båda dagarna.  
Faktura skickas efter årsmötet och middag ingår i priset. 
 

Logi 
Vi har förbokat ett antal rum på några hotell i Sundsvall. Dessa rum bokas i anmälningslänken. Logipriser från 
1260 kr (inkl. moms) 
 

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  

 

http://www.skl.se/kalender
http://www.fah.se/
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=10661&CLEAR=yes&REGLINEID=51766&REGLINENO=1&REGLINEPAGENO=1
mailto:ann-sofie.eriksson@skl.se
mailto:konferens@konstella.se


 

Dag 1  onsdagen den 4 oktober 

08.15 STUDIEBESÖK 

A  Sundsvall visitors center – se interaktiv skärm med utsläpp av luftföroreningar, 
stadsplanering med VR-glasögon och bygg Minecraft Sundsvall i 3D-program. 

B  Grönt boende – ett samarbetsprojekt mellan Sundsvalls kommun och 
Mittuniversitetet. 
Ni får t ex se Hur det kretsloppsanpassade bioreningsverket fungerar. Hur projektets 
krav har förvaltats av de fyra pilotfamiljerna, bland annat med ett passivhus. Hur vår 
utbildningssatsning för familjerna med en seminarieserie på Mittuniversitetet föll ut.  

 

PROGRAM 

10.00-10.30 Registrering och kaffe 
 

10.30-10.45 Inledning 

Lars Thunberg, ordförande FAH Kommunerna och Miljön 
 

10.45-11.15 Välkomna till Sundsvall 

Kjell Bergkvist, miljönämndens ordförande och Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande 
 

 TEMA FÖRORENAD MARK 

11.15 Att jobba strategiskt med förorenad mark 

Samarbete och sätta tydliga mål. 
Erika Sjödin, Miljökontoret och Sven-Åke Westman, Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls 
kommun 

11.40 Smarta IT-lösningar för övervakning av dagvatten- och avloppsnät 
Mattias O’Nils, Mittuniversitetet och Jessica Schröder, MittSverige Vatten & Avfall 
 

12.00-13.00 Lunch 
 

13.00-13.30 Naturvårdsverkets stöd till kommunerna – förorenad mark 
Hur gör vi och hur får vi bidrag sanera mark för bostadsbyggande? Mycket av det som 
planeras för bostadsbyggande görs genom förtätning på mark där annan verksamhet funnits 
tidigare. 
 

13.30-13.50 Paneldiskussion 
Sundsvalls kommun och Naturvårdsverket 
 

 TEMA LUFTKVALITET 

13.50-14.30 Luftkvalitet - vad är viktigast för att det ska bli bättre? 
Hur ser det ut i Sverige? Vilka är de största utmaningarna? Så här har Naturvårdsverket 
arbetet kring Elda Rätt-kampanjen.  
Ulf Troeng, Naturvårdsverket 
 

14.30-15.00 Kaffe 
 

15.00-15.35 Samhällsplanering och luftkvalitet i Sundsvall 
Under många år har kommunen arbetat med metoder för att förbättra luftkvaliteten. 
Maria Jonasson, Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun 
 

15.35-16.15 Betydelsen av ekosystemtjänster i den bebyggda miljön 
I den byggda miljön kan det handla om ekosystemens förmåga att rena luft, ta hand om 
dagvatten och erbjuda hälsosamma miljöer. 
Ulrika Åkerlund, Boverket 
 

16.15- Avslutning 

 
 



 

KVÄLLSAKTIVITET 
 

19.00 Middag på Elite Hotel Knaust 
 

 
 
 

Dag 2  torsdagen den 5 oktober 

 TEMA: UTREDNIGAR MM SOM ÄR PÅ GÅNG 

08.30-09.15 Analys av kommunernas behov av ändrade arbetssätt för livsmedelskontroll 

Statskontoret har utrett hur livsmedelskontrollen kan stärkas i kommunerna. De 
föreslår att otillräcklig kontroll ska åtgärdas genom kommunal samverkan och en 
färdplan. 
Johan Lantto, Statskontoret 
 

09.15-09.45 Samtal kring konsekvenserna av analysen 

Kommunala exempel. 
 

09.45-10.15 Kaffe 
 

10.15-11.30 Tematiska samtal i grupper 

A Markföroreningar – Vad är viktigast för åtgärdsarbetet? 
B Förbättra luftkvaliteten - Hur kan kommunerna prioritera? 
C Statskontorets rapport om livsmedelskontroll o krav på samverkan. Hur kan det 
ske? 
 

11.30-12.30 LUNCH 
 

12.30-13.15 Miljötillsynsutredningens förslag. Vad innebär det för kommunen? 

Miljötillsynsutredningen har slutfört sitt uppdrag i juni en utredning som har stor 
betydles för kommunernas miljöuppdrag. 
Ger utredningens förslag ett förtroende för systemet så att det ger legitimitet? Vad 
gör Naturvårdsverket för att utveckla stödet till kommunerna? 
 

13.15-13.45 Dricksvattenplanering 

Dricksvatten planering blir allt viktigare när det inte finns dricksvatten i tillräcklig 
omfattning. Hur kan länsstyrelse och kommun arbeta? 
Exempel på hur man kan jobba. 
 

13.45-14.30 Aktuellt från SKL 

Minskad klimatpåverkan vad är ett effektivt arbete? Klimatanpassning vad är 
kommunens roll, Mikroplaster och konstgräs, här visar ny kunskap många risker. 
 

14.30 Avslutning och kaffe 

 


