VÄLKOMMEN TILL EN

Mötesdag om
miljöbalkens taxa
SKL bjuder till en träff för de kommuner som i ett flertal år arbetat med alla steg i SKL:s underlag
utifrån risk- och erfarenhetsbedömning. Hur gör andra kommuner? Vilka utmaningar och
framgångsfaktorer finns?
Syftet är att erbjuda en mötesdag för ökad samsyn och erfarenhetsutbyte i frågor som rör
kommuners tillämpning av taxans erfarenhetsbedömning och premiering.
Vi informerar även lite om SKL:s idéer kring utveckling och behov av förändring av taxan inom
miljöbalkens område. Hur gör vi taxan enkel, transparent och likvärdig?
BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER. FÖRST TILL KVARN GÄLLER.
Datum.

Fredag 13 november 2015 kl 10-15.

Ange plats.

Lilla hörsalen, plan 12, SKL Hornsgatan 20, Stockholm.

Målgrupp.

Chefer och tjänstemän i kommuner som tillämpar delarna erfarenhetsbedömning eller
premiering i miljöbalkstaxan, inom miljö- och/eller hälsoskydd.

Kostnad.

900 kr exkl. moms

Anmälan.

För anmälan klicka här. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.
Sista anmälningsdag 23 oktober
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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PRELIMINÄRT PROGRAM
9.00 – 10.00

Registrering, kaffe och halvfralla

10.00 – 12.00

Föredrag och diskussion
Så jobbar vi med erfarenhetsbedömning och premiering i taxan!
Kommunexempel och tid för diskussion
2 st kommuner delar med sig av sitt arbete med taxan.

Hur gör vi miljöbalkstaxan enkel, transparent och likvärdig?
SKL planerar att utveckla och förändra taxan inom miljöbalkens område.
Information om arbetet.
Tove Göthner och Michael Öhlund, SKL
12.00 – 12.45

Lunch

12.45 – 14.00

Eftermiddag
Hur arbetar vi med taxan? Hur kan vi utbyta erfarenheter mellan kommunerna?
Erfarenhetsutbyte
Återsamling och diskussion

14.00 – 14.30

Fika

14.30 – 15.00

Summering
Vad tar vi med oss av dagen?
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