VÄLKOMMEN
VÄLKOMMEN
TILL ENTILL

Konsten
att planera
Ange
rubrik.
och finansiera tillsyn
Klicka här för att ange ingress.
Datum.

Skriv text.

Ange plats.

Skriv text.

Välkommen
till SKL för en heldagskonferens den 5 september, om planering och
Målgrupp.
Skriv text.
finansiering av tillsyn och kontroll. Tidigare annonserad tvådagarskonferens med samma
Kostnad.
Skriv text.
tema har utgått.
Anmälan.

Skriv text.

Vi kommer att diskutera taxor och verksamhetsplanering med kollegor från hela landet.
Hur ska vi prioritera, veta vårt behov och enas om vad som ska göras? Hur vi får resurser
för den tillsyn och kontroll som behövs? Ni får även veta mer om SKL:s nya koncept för
PROGRAM
och utvecklingsarbetet av nya taxan inom miljöbalkens område.
Ange rubrik.
00.00 –behovsutredningar
00.00
Skriv text. (Använd TAB-tangenten för nytt klockslag).
Datum

Tisdag 5 september 2017. Start 9.30 (webbsändning startar 10.00), avslut 16.15.

Plats

Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm, lokal Torget.

Målgrupp

Miljö- och hälsoskyddschefer och annan personal som arbetar med planering och
budgetering.

Kostnad

2500 kr exkl. moms för konferens på plats
1250 kr exkl. moms för webbsändning (delar av dagen)

Anmälan
Information

Anmälan görs här
För mer information om konferensens innehåll kontakta tove.gothner@skl.se eller
michael.ohlund@skl.se.
För frågor om anmälan kontakta konferens@konstella.se

För program, se baksidan

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

PRELIMINÄRT PROGRAM
09.30

Välkomstfika
Mingel och frukost

10.00

Välkomna till konferens om taxor och verksamhetsplanering (webbsänt)
Dagens innehåll och avgränsningar presenteras

10.15

SKL om principer i behovsutredningar (webbsänt)
Aktuell lagstiftning, styrkort och mål. Hur mäta ett behov?
SKL om prioriteringar i behovsutredningar och kommunernas uppdrag enligt miljöbalken

12.00

Lunch

12.45

Diskussionspass (ej webbsänt)
Gruppövning. Hur kan vi prioritera, planera och följa upp tillsyn och kontroll?

14.00

Kostnadstäckning (webbsänt)
Vad är kostnadstäckning och skillnaden mot avgiftsfinansiering?
Relevant lagstiftning och finansieringsmodell

14.30

Fika

15.00

Diskussionspass om finansiering av tillsyn och kontroll (ej webbsänt)
Gruppövning. Hur får vi tillräckliga resurser för tillsyn och kontroll?

15.45

SKL:s utveckling av ny taxemodell inom miljöbalkens område (webbsänt)
SKL berättar om nya taxemodellen som är under utveckling. Hur går arbetet? Vad är
nytt?

16.15

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Avslutning

