FAH Kommunerna
och Miljön

Vårmöte
12 – 13 april 2011

Stockholm

Tema
Miljöfrågorna i urban
stadsmiljö och tätortsutveckling samt
aktuella frågor om
utveckling av miljönämndernas tillsyn

Vårmöte 2011
Vårmöte 12 – 13 april 2011, Clarion Sign Stockholm
Tisdagen den 12 april

Onsdagen den 13 april

09.30

Registrering, kaffe

Miljöfrågorna i urban stadsmiljö och tätortsutveckling

10.30

Välkomna till årsmötet och information om FAH
Carina Ohlsson, ordförande FAH Kommunerna och Miljön

08.30

Delegationen för Hållbara städer – Lösningar på miljöproblemen?
Peter Örn, ordförande

10.45

Regeringens miljöpolitik
Åsa-Britt Karlsson, statssekreterare

09.15

11.30

Lunch

Aktuella frågor för miljönämnderna
Normer för luft, buller och tillsyn
Carina Ohlsson och Ann-Sofie Eriksson, FAH:s styrelse

10.00

Kaffe

Utveckling av miljönämndernas tillsyn
12.30

Lokal miljötillsyn, från ord till handling
Marianne Teurnell, miljö- och byggnadschef, Västerviks kommun
Thomas Forsberg, direktör miljö-och hälsoskyddsförvaltningen, Västerås stad
Kia Andreasson, kommunalråd ordf. miljönämnden, Göteborgs stad

13.30

Paus

13.45

10.30

Tematiska samtal i grupper
1. Miljöfrågorna i hållbar stadsutveckling – Hur gör vi?
		 Exempel från Helsingborg m.fl. kommuner
2. Miljöledningssystem och standardisering för hållbar utveckling
3. Bullerfrågan – Hur kan problemet hanteras i planeringen?
11.30

Lunch

Går det att förena service och myndighetsutövning?
Göran Goldkuhl, professor Linköpings universitet samt
Nils Alesund, Sveriges Kommuner och Landsting

12.45

Bullerfrågorna – hur ser rättspraxis ut?
Ulf Bjällås

14.45

Kaffe

13.30

15.15

Matlandet Sveriges utveckling av livsmedelskontrollen
Sofia Jöngren, Politisk sakkunnig, Landsbygdsdepartementet

Buller och akustik
Hur löser vi bullerfrågorna?
Björn Hellström, akustiker, professor och docent i arkitektur

14.30

Avslutning
Kaffe

15.45

Årsmötesförhandlingar
Carina Ohlsson

17.00

Avslutning av dagen

19.00

Middag på Teaterskeppet Skeppsbron

Praktiska upplysningar
Tid, ort och sista anmälningsdag
Den 12-13 april 2011, Clarion Hotel Sign, Stockholm. Sista anmälningsdag är den 10 mars. Mötet börjar
dag 1 kl. 10.30 (kaffe serveras från kl. 09.30), och avslutas cirka kl. 15.00 dag 2. Färdbeskrivning eller länk till
sådan kommer att finnas i bekräftelsen.

Anmälan/Bekräftelse
Anmälan sker direkt på www.skl.se/kalender, sök på konferensens namn eller datum eller via
www.FAH.se eller via denna direktlänk. Bekräftelse på deltagande sänds via e-post efter sista anmälningsdag. Antalet deltagare är begränsat. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

Avgifter
Konferensavgift båda dagarna:
Konferensavgift endast dag 1:
Konferensavgift endast dag 2:

2.875:- (4.500:- för icke-medlem)
1.975:- (2.800:- för icke-medlem)
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 blir då 2 175:- per deltagare för samtliga från kommunen. Detta gäller enbart för medlemmar och vid deltagande båda dagarna.
Faktura skickas efter årsmötet. Middag ingår i priset.

Logi
Ett antal enkelrum finns bokade på:
Clarion Hotel Sign, http://www.clarionsign.se/
Pris: 1775:-/enkelrum och natt inkl. frukost.
Radisson Blu Royal Viking, http://www.radissonblu.se/royalvikinghotell-stockholm
Pris: 1448:-/enkelrum och natt inkl. frukost
Comfort Hotel http://www.choicehotels.se/comfort/sv/stockholm-hotel-comfort-SE030-sv
Pris: 1183:-/enkelrum och natt inkl. frukost
Önskas logi skall detta bokas vid anmälan. Det finns även ett antal rum bokade natten före (11-12 april)
som går bra att boka via länken. Lagstadgad moms tillkommer på samtliga kostnader.

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 SKL Kurs och konferens, tfn 08-452 72 86,
e-post: konferensservice@sklfs.se

