
 
 
 
 

 

Inbjudan till  
Sveriges miljökommuners höstkonferens i Östersund 15-16 oktober  
 
Konferensen kommer bland annat handla om minskad klimatpåverkan och hållbara transporter, hur 
kommunerna kan jobba praktiskt med klimatanpassning, kommunernas arbete med tobakskontroll 
och inomhusmiljö.  

Sveriges miljökommuner vill med höstmötet stimulera till strategiska diskussioner och 
erfarenhetsutbyte. Målgruppen är förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med miljöfrågor i 
kommunerna. 

Datum: 15-16 oktober 2019 

Plats: Clarion Hotel Grand Östersund, Prästgatan 16, Östersund 

Kostnad: 3500 SEK exklusive moms. (Gäller medlemmar i Sveriges miljökommuner, övriga priser se 
anmälan).  

Anmälan: länk till anmälningssidan 

  
Varmt välkomna till höstmötet! 

Johan Büser  
Ordförande 
Sveriges miljökommuner 

https://www.delegia.com/app/netattm/attendee/Page/90296


 
 
 

Höstkonferens i Östersund 15-16 oktober 2019 
 

Dag 1 Tisdagen den 15 oktober 2019 
 

08:15 – 10:15 Studiebesök 
  

Alternativ A Vi åker elbuss till Östersundshems hållbara bostadsområde Remonthagen. 
Vi passerar även laddstationer och cykelinfrastruktur på vägen. Karin Österberg, 
hållbarhetschef berättar om Östersundshems arbete med hållbart byggande, 
energisnåla bostäder, elbilspooler för personal och boende, laddplatser för 
fastighetsskötare och hyresgäster, delade redskaps- och vallabodar, bikupor, solceller 
på taket samt en av Sveriges största delade solcellsparker. 
 

 Alternativ B Skydd av dricksvatten – Besök på Storsjö strand och vid vattenverket, med 
visning av hur Östersunds kommun arbetar med att skydda vattentäkten från påverkan 
från en hel stad. Vi tittar på förutsättningar, utmaningar och vidtagna åtgärder, med 
exempel från tillsyn av vattenskyddsområdet och dagvattennätet. 
 

 

Program 
 

 

10:00 – 10:30 
 

Registrering och kaffe 

10:30 – 10:40 
 

Inledning  
Johan Büser, ordförande i Sveriges miljökommuner 
 

10:40 – 11:00 
 

Välkomna till Östersund 
Bosse Svensson (C) kommunstyrelsens ordförande 
 

  
TEMA MINSKAD KLIMATPÅVERKAN OCH HÅLLBARA TRANSPORTER 
 

11:00 – 11:20 Östersunds arbete med minskad klimatpåverkan och hållbara transporter 
Vägen till ett fossilfritt Östersund går genom hållbara transporter, energieffektivisering, 
energitillsyn, klimatväxling och minskat matsvinn, Anne Sörenson, Klimatsamordnare 
Östersunds kommun 
 

11:20 – 11:40 Hållbara placeringar, investeringar och gröna obligationer. Hur kommunens finanser 
bidrar och stimulerar till minskad klimatpåverkan. Erik Sundberg, Finansekonom 
Östersunds kommun 
 

11:40 – 12:15 Samverkan mellan det kommunala bolaget och kommunförvaltningen - Hur bidrar och 
inspirerar det kommunala bolaget till minskad klimatpåverkan? Sol, vind, vatten, 
beteendeförändring och utveckling av nya bränslen mm, Erik Brandsma, VD Jämtkraft 
 

12:15 – 13:15 Lunch 
 
 



 
 
 

13:15 – 13:45 Vad gör Naturvårdsverket för en hållbar plastanvändning? 
Lena Stig, Handläggare Hållbarhetsenheten Naturvårdsverket 
 

13:45 – 14:05 Nämndens och förvaltningens samarbete för hållbar utveckling 
Hur är vi med tidigt i processen och hur är vi som myndighet i kommunen? Kjell 
Bergkvist, Ordförande Miljönämnden Sundsvall 
 

14:05 – 14:30 Hur har Uppsala lyckats bli bäst på klimat och miljö?  
Uppsala är bästa kommun i Sverige på klimatanpassning enligt 2019 års kartläggning av 
kommunernas klimatanpassningsarbete som IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk 
Försäkring gjort. Tidigare i år rangordnade tidningen Dagens Samhälle kommunerna 
efter hur bra de klarar de globala målen i Agenda 2030. Uppsala toppade även denna 
ranking. Klara Ellström, Ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Uppsala 
 

14:30 – 15:00 Kaffe och mingel 
 

15:00 – 15:30 Aktuellt från SKL 
Ann-Sofie Eriksson, Sektionschef Sveriges Kommuner och Landsting 
 

15:30 – 16:15 Agenda 2030 exempel på hur jobbet har startat i Region Jämtland 
Maria Eriksson, Hållbarhetsstrateg Åre kommun och Marina Gregorsson, Områdeschef 
regional utveckling Region Jämtland Härjedalen 
 

16:15 Avslutning 
 

19:00 Middag på restaurang Arctura 
 

 

Dag 2  Onsdagen den 16 oktober 
 

 TEMA UTREDNINGAR MM SOM ÄR PÅ GÅNG 
 

08:45 – 09:45 
 
 
 
 
 
09.45 – 10.15 
 
 
10.15 – 10.55 

Folkhälsomyndighetens arbete med hälsoskydd, tobak och inomhusmiljö 
Tobakskontroll  
Den 1 juli 2019 infördes tillståndsplikt för tobaksförsäljning och förbud att röka på en 
rad områden utomhus. Folkhälsomyndigheten berättar mer om de nya 
bestämmelserna och vad de innebär för kommunerna. Josefin P Jonsson, Enheten för 
tobaksprevention 
 
Kaffe och mingel 

Inomhusmiljö och hälsa 

Folkhälsomyndigheten pratar om inomhusmiljö och hälsa och om kommunernas 
hälsoskyddstillsyn. Inomhusmiljön och faktorer i inomhusmiljön som påverkar vår hälsa, 
vad säger lagstiftningen, Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning, och prioriteringar. 
Presentation av enkätstudie om kommunernas hälsoskyddstillsyn samt vilka tendenser 
och slutsatser vi kunnat dra. Sara Kollberg och Lina Boström, Folkhälsomyndigheten 

 



 
 
 

  
  
10:55 – 11:40 Hur jobbar Östersund med tillsyn av inomhusmiljö? 

A Planera för genomförande, Johan Persson 
B Exempel från tillsynen, Erika Lindström 
 

11:40 – 12:40 LUNCH 
 
 

12:40 – 13:40 Fler gör mer – tillsammans minskar vi matsvinnet 

Hur går målet om minskat matsvinn ihop med kraven på god livsmedelshygien? Hur kan 
tillsynen bidra? Karin Fritz, Livsmedelsverket, Projektledare regeringsuppdraget för 
minskat matsvinn 
 
 

  
13:40 – 14:30 Digitalisering – en utmaning för kommunerna 

Kan erfarenheten från digitala bygglov användas för digitalisering av miljö- och 
hälsoskydd? För ett och ett halvt år sedan blev Östersunds bygglovsprocess digital, 
Emma Ödeen, Bygglovshandläggare Östersunds kommun 
 

14:30 Avslutning och kaffe 
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