FAH Kommunerna
och Miljön

Vårmöte
20-21 april 2010 i

Stockholm

Vårmöte 2010
20 – 21 april, Quality Globe Hotel, Stockholm
Tema: Strategiska miljöfrågor i samhällsplaneringen
Tisdagen den 20 april
09.00

Registrering, kaffe

10.30
		

Välkomna till FAH:s årsmöte
Carina Olsson, riksdagsledamot, ordförande i FAH

10.45
		

Stöd till kommunernas arbete med strategiska miljö- och
hälsoskyddsfrågor i samhällsplanering

		

Fredrik Murman, divisionschef, Boverket

11.30
		
		

Hälsoeffekter av buller – en av de största utmaningarna
Mats Nilsson, bullerforskare Stockholms universitet och Karolinska
institutet

12.15

LUNCH

13.30
		
		
		

Från statlig vägledning till lokalt bullerarbete
Martin Påhlman, enhetschef, Naturvårdsverket
Lars Nyberg, avdelningschef, Länsstyrelsen, Stockholms län
Annika Söderlund, miljö och hälsa, Umeå kommun
Leif Schöndell, miljöchef, Borås stad

15.00

KAFFE

15.30
		

Onsdagen den 21 april
08.30

Årsmötesförhandlingar
Carina Olsson, ordförande i FAH

08.45
		
		
		

På gång inom miljöområdet?
Aktuella utredningar, m m
Carina Ohlsson, riksdagens Miljö-och Jordbruksutskott
Ann-Sofie Eriksson, Sveriges Kommuner och Landsting

09.15
		
		

Myndighetsutövning i ett hållbart samhällsbyggande
Acko Ankarberg Johansson, ordförande i Sveriges Kommuner och
Landstings beredning för samhällsbyggnad

10.00

KAFFE

10.30
		
		
		
		

Parallella samtal i grupper
A. Strandskyddet – hur gör kommunerna i praktiken?
B. Hur hanterar vi bullerfrågan i kommunal planering?
C. Införandet av EU:s avfallsdirektiv – hur påverkar det kommunerna?
D. EU:s granskning av Sveriges livsmedelskontroll – hur går det till?

12.00

LUNCH

Miljöhuvudstad Stockholm
Ulla Hamilton, miljöborgarråd, Stockholms stad

13.00
		
		

Efter Köpenhamn – förutsättningar för lokalt klimatarbete
Staffan Tillander, ambassadör internationella klimatfrågor
Lars Thunberg, miljönämndens ordförande, Helsingsborgs stad

16.00
–16.30

Sveriges livsmedelskontroll granskas av EU
Inger Andersson, generaldirektör, Livsmedelsverket

14.30

Avslutning med kaffe

19.00

Middag på Clarion Hotell

Praktiska upplysningar
Tid, ort och sista anmälningsdag
Den 20 – 21 april 2010, Quality Hotel Globe, Stockholm/Globen. Sista anmälningsdag
den 26 mars 2010. Mötet börjar dag 1 kl. 10.30, kaffe serveras från kl. 09.00, och
avslutas cirka kl. 14.30 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. Kvittens på mottagande av anmälan
sänds då via e-post direkt vid slutförandet av anmälan. Bekräftelse på deltagande
sänds via epost efter sista anmälningsdag. Antalet deltagare är begränsat. 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)
Önskas middag (ingår i priset) skall detta anges vid anmälan.
Faktura skickas efter konferensen.
Logi
Enkelrum finns bokade på: Quality Hotel Globe, www.globehotel.se
Pris: 1011:- för enkelrum inkl. frukost. Önskas logi skall detta bokas vid anmälan.
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: konferens@skl.se

