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Inbjudan till 

Sveriges miljökommuners Vårmöte 26–27 april 2023 i Stockholm 
 

Sveriges miljökommuner vill med våra konferensmöten stimulera till strategiska 

diskussioner och erfarenhetsutbyte. Målgruppen är förtroendevalda och tjänstemän som 

arbetar med miljöfrågor i kommunerna. 
 

Datum: 26–27 april 2023 

Plats: Citykonferensen 

Kostnad: 3 800 sek exklusive moms, (Gäller medlemmar i Sveriges miljökommuner, övriga  

priser se anmälan), Sista anmälningsdag är den 27 mars 

Anmälan: länk till anmälningssidan 

 
Varmt välkomna till Vårmötet! 

 

Johan Büser 

Ordförande 

Sveriges miljökommuner 

 www.sverigesmiljokommuner.se 

(Tidigare FAH - Kommunerna och Miljön) 

https://axacoair.se/go?nXCU5Jmm
http://www.sverigesmiljokommuner.se/


 

 

Sveriges miljökommuner, tidigare FAH – Kommunerna och miljön, 

bjuder in till Vårmöte i Stockholm 26–27 april 2023 
 

Program 

 

Dag 1 onsdagen den 26 april 
 

09.30-10.00 Registrering, kaffe och mingel 

 

10.00-10.05 Inledning  

Johan Büser, Ordförande i Sveriges miljökommuner inleder programmet och 

hälsar välkommen till konferensen. 

 

10.05-10.30  Stockholm hälsar välkommen, och presenterar goda exempel på vad man 

lyckats med, samt planerade satsningar inom Agenda 2030 

 

Åsa Lindhagen - miljö- och klimatborgarråd,  

 

10.35-11.15 Hållbart livsmedelsystem och robust försörjningsförmåga – två utmaningar 

som kräver samverkan.  

 

Annica Sohlström, Generaldirektör Livsmedelsverket 

 

11.15-11.50  Livsmedelssäkerhet i kristid 

Nyköpings kommun presenterar sitt arbete med att ta sig an en handbok med 

fokus på livsmedelssäkerhet i kristid, som tagits fram tillsammans med 

Livsmedelsverket, länsstyrelse och kommuner.  

 

Emma Bergenrup från Nyköpings kommuns livsmedelsenhet miljö- och hälsa 

 

11.50-12.10 Gruppdiskussion och kort frågestund mellan föreläsarna och åhörarna. Delar 

av styrelsen deltar med fördel i dessa samtal 

 

12.10-13.10 Lunch 

 

13.15-14.15 Tillsynens roll i grön omställning  

Naturvårdsverket - ger en exposé kring vad man arbetar med just nu, samt 

utblick kring ordförandeskapet i EU. Vidare om den lokala tillsynens roll. 

Avslutningsvis en dialog med fokus på kommunernas förväntningar på 

Naturvårdsverket. 

  

Ingela Hiltula, avdelningschef och Berit Oscarsson, kommunikationschef från 

Naturvårdsverket 



 

 

 

 

14.20-15.00 ”Samarbete för en giftfri miljö”  

Hur ska vi utveckla tillsynen inom Sverige och EU? Vad är det som EU har 

bestämt om färdplanen för PFAS-förbud? Vad kan kommuner och 

medborgare göra för att bidra till en giftfri miljö? Hur ser KEMI på framtiden 

för den kommunala kemikalietillsynen? 

  

 Per Ängquist, Generaldirektör Kemikalieinspektionen 

 

 

15.00-15.30  Kaffe och Mingel 

 

 

15.30-16.00 Kemikaliesmart förskola, skola och fritids – erfarenheter och lärdomar av 

projekten i Stockholms stad 

  

Felicia Nipstrand, Miljöförvaltningen i Stockholm 

 

 

16.00-16.20  Gruppdiskussion och kort frågestund mellan föreläsarna och åhörarna kring 

kemikalierna och vår livsmiljö. Delar av styrelsen kan med fördel delta i dessa 

samtal 

 

 

19.00-22.00 Studiebesök med historisk koppling och Konferensmiddag 

Egen transport till Wasamuséet där en guidad tur på Wasa-museet startar kl. 

19.00. Efter denna rundvandring, ca 30 minuter, går vi tillsammans över och 

äter en middag på muséets restaurang 

 

  

Program 

 

Dag 2 torsdagen den 27 april 
 

 

08.45- 09.00  Välkomna till dag 2, reflektioner från gårdagen 

 Johan Büser och Klara Ellström 

 

 

09.00-10.15 Årsmötesförhandlingar 

 

 



 

 

10.15-10.45 Kaffe och mingel 

 

 

10.45-11.45 Aktuellt från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 

 Ann-Sofie Eriksson, Sektionschef SKR 

 Mikael Öhlund,  

 Jurist från SKR 

 Hur kan vi i våra kommuner möta de utmaningar som: 

 - lagstiftningen ställer på oss 

 - det förändrade omvärldsläget ställer på oss 

 - vilka krav ställs det på en ledamot i en myndighetsnämnd 

 

 

11.45-12.00 Gruppdiskussion och kort frågestund mellan föreläsarna och åhörarna kring 

kommunernas utmaningar med arbetet som myndighet. Delar av styrelsen 

kan med fördel delta i dessa samtal. 

 

 

12.00-13.00 Lunch 

 

 

13.00-14.00 Biologisk mångfald i Stockholm – från ord till handling 

    

 Viveca Jansson och Mattias Bovin, Miljöförvaltningen i Stockholm  

 

 

14.20-14.40 Summering av dagarna och framåtblickar 

  

Ny ordförande i Sveriges miljökommuner 

 

 

14.40 Avslutning och kaffe 
 


