VÄLKOMMEN TILL EN

Konferens för miljöchefer
Tema Samverkan. Hur möter kommunerna de stora samhällsutmaningarna? Hur
säkerställs tillräcklig och rätt kompetens i krympande och växande kommuner? Hur
kan stat och kommun förbättra sitt delade tillsynsuppdrag? Vilka möjligheter för
förbättrad tillsyn medför samverkansavtal, inrättande av samarbetsorgan,
digitalisering, m.m? Vilka frågor kan inte lösas genom samverkan och varför då?
Hur kan små och stora kommuner dra nytta av varandra?
Välkommen till en fullmatad konferens med aktuella frågeställningar om myndighetsutövning, organisationsoch ledarskapsfrågor samt miljökontorens förutsättningar för effektiva arbetssätt. SKL bjuder in landets alla
miljöchefer eller motsvarande till erfarenhetsutbyte och samtal om aktuella myndighetsfrågor.
Passa på att träffa kollegor från hela landet! Representanter från statliga myndigheter kommer också
att delta.

Datum

9-10 november 2017. Gemensam middag dag 1!

Plats

Quality Hotel Globe, mer info här. Vid Globen, ca 7 min från Slussen, ca 10 min från
Stockholm City med tunnelbana.

Målgrupp

Miljöchefer eller motsvarande funktion i kommunerna.

Kostnad

4500 kr exklusive moms. I priset ingår tvårätters middag med dryck.
Logi kan bokas och betalas direkt till hotellet genom att ringa 08-686 63 00 eller skicka
mail till q.globe@choice.se och ange 450384 Logipris 1595 kr inkl. moms och
frukost/natt i enkelrum. Vid pappersfakturering tillkommer 94 kr inkl. moms. Priserna
gäller i mån av plats och innan den 10 oktober.

Anmälan

Anmälan görs via denna länk. Sista anmälningsdag är 9 oktober 2017. Anmälan är
bindande men kan överlåtas till annan person.

Information

För frågor om konferensen innehåll: Tove Göthner, tove.gothner@skl.se, 08-452 79 25,
Fredrik Bäck, fredrik.back@skl.se , 08-452 77 14
För frågor kring anmälan: Konstella. konferens@konstella.se, 08-452 72 86
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Konferens för miljöchefer 9-10 nov 2017
Preliminärt program
Tema Samverkan
Dag 1
9.00

Registrering och kaffe

10.00

Välkomna

Förmiddagspass

Samhällsutmaningarna idag
En introduktion till dagens diskussioner
Aktuella utredningar om samverkan
Nytt från den statliga utredningen om kommunal samverkan, samt SKL:s arbete för
ökad avtalssamverkan.
Hur gör krympande kommuner och kommuner med tillväxtverk?
Ett forskningsperspektiv på samverkan.

12.00-13.00

Lunch

Eftermiddagspass

Miljötillsynsutredningens förslag
Hur påverkar förslaget kommunerna?
Statskontorets utredning om samverkan inom livsmedelskontroll
Vilka krav på samverkan föreslås inom livsmedelskontrollens område?
Fika
Paneldiskussion om samverkan
Kommunrepresentanter, myndigheter och forskare diskuterar dagens ämnen.

16.45

Egen tid

18.00

Gemensam middag
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Dag 2
8.30

Summering av gårdagen

Förmiddagspass

Parallella diskussionspass om samverkan
1.
2.
3.

Miljötillsyn
Livsmedelskontroll
Kommunintern samverkan

Aktuellt från centrala myndigheter
Vad är på gång på central nivå?
Digitaliseringens kraft
Vad är på gång inom digitaliseringen och i statens projekt Digitalt först? Hur påverkar
det utvecklingen av kommunernas uppdrag och arbete?
Kommunala exempel
Digitaliseringens möjligheter och begränsningar
12.00-13.00
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Gemensam lunch avslutar konferensen

