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Tema 
 
Kommunala åtgärder  
mot förorenad mark och 
kemikalier samt hållbar 
samhällsplanering



Onsdagen den 14 oktober
08.30  STUDIEBESÖK
 1. Förorenad mark, ett besök i Karlshäll där vi får en dragning runt Tyskmagasinen om 
 projektet ”Karlshäll” och saneringen av kvicksilver. 
  2. Kronan och hamnen. Vi besöker återvinningscentralen och återvinningsmarknaden 
 för att se hur Luleå arbetar med återvinning och återbruk på ett hållbart sätt.  
 3. Hägnan/Gammelstad. Vi besöker världsarvet ”Gammelstad” med Kyrkstaden som finns 
 med på Unescos världsarvslista. 

10.00  REGISTRERING OCH KAFFE

10.30  Inledning
Lars Thunberg, ordförande FAH Kommunerna och Miljön

10.45 Välkommen till Luleå 
Hur använder kommunen miljöfrågorna för att profilera Luleå? 
Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande, Luleå

11.00  Vision Luleå 2050 – Hållbar samhällsplanering
Så här har vi lyckats med en hållbar samhällsplanering i Luleå, tre olika perspektiv.
1. Vision 2050. Hur vi tog fram vår vision 2050 som blev Luleås översiktsplan.
Lena Bengten, Luleå kommun
2. Luftkvalitetsnormen. Luleås arbete med att minska kvävedioxidhalten(NOx) i Luleå. 
Per Andersson, Luleå miljö- byggnadsförvaltning
3. Markföroreningar. Några exempel på två större föroreningar i nutid och historiskt.

12.00 LUNCH

13.00   Hållbar samhällsplanering – så här gör vi framgångsrika arbetssätt
Fördjupning i visionsarbetet där Luleå redovisar de program som finns i Vision 2050.

13.30 Facebook en ny ”industri” som påverkar staden
En genomgång av hur en succé kan orsaka positiva men också negativa 
konsekvenser för kommunen!

14.00  Ett nytt sätt att hantera en stor nedskräpning
Lös in fastigheten och sanera för att sedan sälja fastigheten. Ett sätt att vända ett 
problem till något positivt.

14.30  KAFFE

15.00  Förorenad mark – Hur ska kommuner och myndigheter samverka för ett 
framgångsrikt arbete?
Panelsamtal

15.45 Klimatinvesteringsstöd – hur?
Regeringen har beslutat om ett stöd på knappt två miljarder under mandatperioden. 
Naturvårdsverket har uppdraget. Hur ska det gå till, hur kan kommunerna söka? 
Naturvårdsverket berättar

16.30  AVSLUTNING

19.00  MIDDAG 

Torsdagen den 15 oktober
Miljönämndernas tillsyn och kemikaliefrågorna

08.30 Vad är tillräcklig tillsyn?  
Hur vet man som kommun om man gjort vad man ska? Kan kommunernas resultat 
visas för medborgarna?
Gunnar Fredriksson, miljöexpert, SKL

09.30  Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 
Frågor som är på gång bl.a. kommunernas redovisning av enkät om jäv och taxor.
Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, SKL 

10.00 KAFFE

10.15    Tematiska samtal i grupper 
A. Hållbar samhällsplanering, framgångsfaktorer, exempel från Luleå
B. Klimatinvesteringsstöd – hur kan man söka m.m. 
C. Kommunal tillsyn, upplägg för att kunna mäta resultatet och utföra uppdraget 

11.30  LUNCH

12.30   Giftfri stad och giftfri vardag  
Hur kan kommunerna [bidra till att] förebygga kemikalierisker? Kemikalieinspektionen 
berättar om regeringsuppdraget Giftfri vardag och ger aktuella exempel.
Kemikalieinspektionen

13.30 PFAS – vad gäller, hur säkrar vi att fler dricksvatten inte blir påverkade?

14.00 Enkät från SKL, så här är läget i Sverige med föroreningar av PFAS 
Kemi och SKL

14.30  AVSLUTNING OCH KAFFE
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Praktiska upplysningar

Datum 14–15 OKTOBER 2015
Plats NORDKALOTTEN HOTELL & KONFERENS, NORDKALOTTVÄGEN 3, LULEÅ
Senaste anmälningsdag 14 SEPTEMBER 2015

Anmälan/Bekräftelse
Anmälan sker 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 
SEK ex moms per deltagare för samtliga från kommunen. Detta gäller enbart för medlemmar och 
vid deltagande båda dagarna. Fakturering sker efter avslutad konferens. Middag ingår i priset.

Logi

Ett antal rum är förbokade på Nordkalotten Hotell & Konferens mellan den 14-15 oktober. Logi 
bokas direkt i anmälningslänken, ovan. Efter den 14 september garanteras ingen logi.

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=6008&ReglineNo=1&ReglineId=25548&ReglinePageNo=1&edit=off&clear=yes

