FAH Kommunerna
och Miljön

Höstmöte
27–28 sep 2011

Falun

Tema
”Förorenad mark
och dricksvatten”,
samt aktuella frågor
om den kommunala
myndighetsutövningen.

Höstmöte 2011
Höstmöte 27–28 september2011, Falun
Tisdagen den 27 september

Onsdagen den 28 september

08.30		Studiebesök
			 A. Falu Gruva – besöksgruvan
			 B. Rundvandring ovan mark vid Falu Gruva

08.30 		 Tema: Upphandling – vilka miljökrav kan sättas?
			 Hur kan vi sätta lokala krav?
			
Åke Persson, miljöstrateg, Borlänge kommun

10.00 		

09.00		Juridiken, SKL:s tolkning
			
Mathias Sylwan, förbundsjurist SKL

Registrering, kaffe

11.00 		 Inledning av årsmötet
			
Carina Olsson, riksdagsledamot, ordförande i FAH
11.10		 Välkomna till Falun
		
Susanne Norberg, kommunalråd och vice ordf. i kommunstyrelsen
11.20		 Tema: Förorenad mark
			Faluprojektet – ett av Sveriges mest omfattande efterbehandlingsprojekt
			
Per- Erik Sandberg, enhetschef, Länsstyrelsen Dalarna
			
Åsa Hanaeus, ingenjör, GVT och Thomas Jågas, miljöinspektör,
Falu kommun
12.30 		

LUNCH

13.30 		Så här ska vi jobba med förorenad mark i Sverige 			
John Lotoft, Naturvårdsverket
14.00		Dricksvatten med hög kvalitet hur säkrar vi detta?
			
Paneldiskussion
			
Jari Hiltula, miljöchef, Östersunds kommun
			
Johanna Lindgren, expert, Svenskt vatten
			
Torbjörn Lindberg, statsinspektör, Livsmedelsverket
15.00 		

KAFFE

15.30		 Aktuellt från SKL utredningar m.m. som är på gång
			
Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, SKL
16.00 		 Vindkraftsärenden kan bli knepiga för kommunen – exempel
			 från Falun på riktlinjer och stöd i planeringen
			
Richard Holmqvist, miljönämndens ordförande, Falu kommun
			
Anna Hägglund, miljönämndens vice ordförande, Falu kommun
16.30		

Avslutning av dagen

19.00 		

Middag på Bergslagssalongerna

09.45		
KAFFE
10.15		 Parallella samtal
			 A. Förorenad mark
			
B. Dricksvatten
			
C. Upphandling
11.30 		

LUNCH

12.30 		Vilka slutsatser gav EU:s granskning av Sveriges livsmedels
kontroll? Ehec m.m. Hur kan vi jobba för att minska
spridningsriskerna?
			
Susanne Carlsson, chef för kontrolledning, Livsmedelsverket
			
Ann-Christine Salomonssen, statsinspektör och projektledare,
			
Livsmedelsverket
13.30–14.30 Hur i hela värden ska vi leva tillsammans? 				
			 Vi människor och vi med naturen?
			 Karin Bruce Projektledare Tällberg fondation
			
Avslutning, kaffe

Praktiska upplysningar
Tid, ort och sista anmälningsdag
Den 27–28 september 2011, Falu Gruva Konferens, Falun. Sista anmälningsdag är den 2 september.
Mötet börjar dag 1 kl. 11.00 (kaffe serveras från kl. 10.00), och avslutas cirka kl. 15.00 dag 2. Vi kommer
att starta dag 1 med studiebesök kl. 08.30-10.30, anmälan till dessa sker också via anmälningslänken.

Anmälan/Bekräftelse
Anmälan sker direkt på www.skl.se/kalender, sök på konferensens namn eller datum eller via
www.FAH.se eller via www.klfkurs.se/delegia_klf/attendee/new_registration.asp?ProjectId=1455&Reglin
eId=2714&reglineNo=1&ReglinePageNo=1. 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
First Hotel Grand, www.firsthotels.com
Pris: 1 299:-/rum och natt inkl. frukost.
Clarion Collection Hotel Bergmästaren, www.choicehotels.se
Pris: 1 390:-/rum och natt inkl. frukost.
Önskas logi ska detta bokas vid anmälan. Det finns även ett antal rum bokade natten före (26–27 sep)
som går bra att boka via länken.

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

