VÄLKOMMEN TILL

Planering och kontroll
av dricksvatten
Välkomna till en fullmatad dag om dricksvattenkontroll. Temat för konferensen är
planering och genomförande av dricksvattenkontroll. Vad kan vara bra att tänka på när
man ska planera sin kontroll? Hur fokuserar man på rätt saker vid kontrollen? Vad är
egentligen skillnaden på kontroll av små och stora dricksvattenanläggningar? Hur blir vi
bättre på att kontrollera Sveriges viktigaste livsmedel?
Medlemmar från arbetsgruppen om dricksvattenkontroll, i det nationella
dricksvattennätverket, deltar. Vi diskuterar brister vid kommunrevisionerna och du får
exempel på hur andra kommuner planerar sin dricksvattenkontroll. Hur kan man arbeta
med kompetensmatriser, provtagningsprogram mm. Konferensen är förlagd tidigt på
hösten för att bidra med inspiration inför verksamhetsplaneringen. Konferensen är första
delen i ett led i satsningen på att utveckla dricksvattenkontrollen i Sverige. Passa på och
var med från början.

Datum

20 augusti, kl. 09.30-16.00 (Kaffe och registrering kl.09:00)

Plats

Sveriges Kommuner och Landsting, Lokal Torget, Hornsgatan20, Stockholm

Målgrupp

Miljöchefer och dricksvatteninspektörer som vill utveckla dricksvattenkontrollen

Kostnad

2000 kr (exkl. moms)

Anmälan

Anmälan kan göras direkt via denna länk eller via www.skl.se/kalender. Anmälan är
bindande men kan överlåtas till annan person. Sista anmälningsdag: 10 augusti

Information

Frågor om innehållet, Michael Öhlund, michael.ohlund@skl.se
Frågor kring anmälan, Konstella, konferens@konstella.se, tfn 08-452 72 86

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

PROGRAM
09.30

Inledning
SKL önskar alla välkomna med fika och mingel

10.00 – 12.00

Kontrollplanering – vad är viktigt att tänka på
Exempel från kommuner, Livsmedelsverket pratar kommunrevisioner, kompetens mm
Diskussionsövning och exempel

12.00 – 12.45

Lunch
Gemensam lunch på Tolvan

12.45 – 14.15

Fokus på rätt saker i kontrollen
Kontroll på små och stora anläggningar. Systemtillsyn, provtagningsprogram
Livsmedelverket och exempel från kommuner

14.15 – 16.00

Hur blir vi bättre på kontroll?
Kontrollprojekt 2015, kursplan och kompetensprofil. Grupparbete och diskussion.

14.45

Fika

16.00

Slut
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