KONFERENS

Konferens om taxa inom
miljöbalkens område
Konferensen vänder sig till dig som är chef och ansvarig för miljöbalkens taxa inom
miljö- och hälsoskyddsförvaltning eller motsvarande.
Var först att testa SKL:s nya underlag för att räkna ut handläggningskostnaden per timme. Ladda
ner betaversionen från vår hemsida. Ta med bärbar dator och aktuella data, för att testa mallen
med egna siffror! Ta gärna med dig dina chefskollegor i länet eller grannkommunen för att
lära er att räkna på samma sätt.
Du kommer även få del av rykande färska resultat från SKL:s enkät om kommunernas taxa inom
bygg- miljö- och livsmedelsområdet 2014, för att få veta genomsnittlig taxa, hur många som
använder SKL:s taxeunderlag etc.
Detta är ett bra tillfälle för erfarenhetsutbyte mellan kommuner om hur taxan används idag och i
framtiden.
Målgrupp: Chefer och miljö- och hälsoskyddsinspektörer och som arbetar med taxan inom
miljöbalkens område.
Pris: 1900 kr (exkl. moms)
Tid: Måndag den 1 september 2014, kl. 10.00 – 16.00 (registrering och kaffe från kl. 09.30).
Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm. Lokal Bellman.
Anmälan: För anmälan klicka här. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.
Info: För frågor om konferensens innehåll: Tove Göthner, tfn 08-452 79 25, tove.gothner@skl.se
Frågor om praktiska detaljer besvaras av Konstella på konferens@konstella.se eller tfn 08-452 72
86.
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Konferens om taxa inom miljöbalkens
område
PROGRAM
09.30 – 10.00

Registrering och kaffe (OBS! Saturnus Konferens på andra sidan gatan från SKL)

10.00 – 10.45

Nytt sätt att beräkna handläggningskostnad per timme
Presentation av SKL:s nya excelmall för att räkna ut handläggningskostnad per timme.
Bli först att veta hur det fungerar.
Michael Öhlund och Tove Göthner, Tillväxt och samhällsbyggnadsavdelningen, SKL

10.45 – 11.30

Övning med egna data
Testa mallen med egna data eller med ett exempel. Ladda ner mallen och
textdokumentet i förväg, samt ta med era aktuella beräkningsunderlag.
Arbetet sker i mindre grupper, lokaler meddelas på plats.

11.30 – 12.15

Lunch

12.15 – 12.45

Övning med egna data forts.
Fortsättning från passet före lunch. Tid för frågor och erfarenhetsutbyte.

12.45 – 13.15

Genomgång av övning
Synpunkter på mallen? Hur har det gått?
Michael Öhlund och Tove Göthner

13.15 – 13.45

Juridiska frågor om miljöbalkstaxan
Avgifter vid domstolsprövning m.m.
Anna Marcusson, Juridiska avdelningen, SKL

13.45 – 14.15

Presentation av enkäten och hur taxan används idag
Helt färska resultat från SKL:s enkät om taxan 2014.
Michael Öhlund och Tove Göthner

14.15 – 14.45

Fika

14.45 – 16.00

Taxans utveckling nu och framåt
Diskussion om hur taxan behöver utvecklas. Vad är viktigast?
Michael Öhlund och Tove Göthner

16.00
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Avslutning

