INBJ UDA N

Välkomna till höstens miljöchefsträff förlagd till Valhall Park Hotell i Ängelholm.
Vid senaste träffen i Ystad i oktober 2017 utsågs en planeringsgrupp för detta mötet;
Pernilla Fahlstedt, Anders Aronsson, Michael Horn och Elin Ulander.
I år ska vi vara i Ängelholm, i Valhall Park, tidigare F10. I dag är området en
företagsby, med fin parkmiljö.
Tid:

Torsdagen den 20 september, klockan 12.00 till och med lunch
fredagen den 21 september.

Plats:

Valhall Park Hotell, Stjernsvärds Allé 66, Ängelholm
tfn 0431-225 20 www.valhallparkhotell.se

Kostnad:

Avgiften är 4000 kr exklusive moms per deltagare. I avgiften ingår
kostnaden för fika, lunch, middag och logi. Deltagaravgiften
reduceras med logikostnaden om logi inte önskas. Vi debiterar
efter genomförandet.

Anmälan:

Anmäl dig senast den 13 augusti 2018 på Kommunförbundet
Skånes hemsida

Avanmälan:

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte
deltar debiteras faktiska avgifter. Uteblir anmäld deltagare utan
avanmälan debiteras hel avgift.

Målgrupp:

Samtliga miljöchefer (motsv.) i Skånes kommuner och
miljöförbunden

Information:

Närmare information om dagens innehåll lämnas av Elin Ulander,
tel. 0728-85 47 56, e-post elin.ulander@kfsk.se.

Varmt välkomna!
Pernilla, Anders, Michael
och Elin
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Program Miljöchefsträff Ängelholm
Torsdagen den 20 september
12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.15

Välkomna till Ängelholm
Inledning av planeringsgruppen

13.15 – 14.00

Agila Ängelholm – om att samarbeta utanför gränserna och
den egna boxen
Lilian Eriksson; kommundirektör Ängelholm
Under de senaste fyra åren har en ny kommunorganisation vuxit fram i
Ängelholm. Den har formats tillsammans med politiker, kommunens chefer
och medarbetare från kommunens olika verksamheter. Syftet är att skapa en
organisation som är lättrörlig, anpassningsbar och flexibel utifrån
medborgarnas behov och förändringar i omvärlden. Arbetet har resulterat i en
agil kommunorganisation för utveckling och service, med helt nya krav på
chefers och medarbetares förmåga att kommunicera och samarbeta över
verksamhetsgränser.

14.00 – 14.15

Paus

14.15 – 16.45

SKL:s nya taxemodell ”Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens
område”
Michael Öhlund
Vilka är fördelarna? Vilka förändringar sker? Hur ska modellen användas? Vi
får ta del av de färdiga resultaten från det fleråriga projektet om att utveckla en
enklare och mer likvärdig taxa, där planering och finansiering av miljö- och
hälsoskyddstillsyn kopplas samman på ett tydligare sätt.
Paus med eftermiddagsfika när det passar!

16.45 – 17.00

Lägesrapport från Miljösamverkan Skåne
Elin Ulander

17.15 – 18.00

Friskis och Svettis
Ett medelpass utomhus i parken

19.00 – 19.30

Återträff och mingel

19.30 -

Middag på Restaurang Nimt, följt av informellt samkväm
Köket på Restaurang Nimt är inspirerat av en smak av Skåne i kombination med
svensk husmanskost och klassiska rätter och all mat lagas från grunden med stort
engagemang för kvalitet och lokala råvaror efter säsong.

Fredagen den 21 september
09.00 – 11.15

Agenda 2030 – Strategiskt arbete kopplat till tillsynen
Elin Andersdotter Fabre; Tankesmedjan Global Utmaning
Global Utmaning är en oberoende tankesmedja som verkar för hållbar utveckling
socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Tankesmedjan skapar plattformar för
samverkan mellan forskning, näringsliv, civilsamhälle, förvaltning och politik där
erfarenhets- och kunskapsutbyte ligger till grund för policyförslag som accelererar
transformationen mot hållbara samhällen. Tankesmedjan är en nod i internationella
nätverk som arbetar med strategiska analyser, policylösningar och opinionsbildning
genom dialoger, seminarier och rapporter. Global Utmaning är en ideell förening som
finansieras genom projektmedel från institutioner och myndigheter samt av våra
partners som utgörs av olika organisationer och företag.
Elin är projektledare för Global Utmanings program för hållbara städer. Hon
arbetade tidigare med policyutveckling och advocacy inom ramen för FN:s nya
utvecklingsagenda med fokus på hållbar stadsutveckling.
https://www.globalutmaning.se/

11.15 – 11.45

Goda exempel på samverkan mellan kommuner
Anders Aronsson, Åstorp
Ev ytterligare en kommun

11.45 - 12.00

Reflektioner från dagarna och idéer till kommande träffar
Planeringsgrupp och datum för nästa träff bestäms
Paus när det passar under dagen!

12.00 -

Lunch

Hitta till Valhall Park Hotell kartlänk
Stjärnsvärdsallé 66, Ängelholm (Alternativ adress Barkåkravägen 71, om
Stjernsvärds allé inte finns på din GPS)
Tel: 0431-255 20
Mail: info@hotelvalhallpark.se
Transport
Från Ängelholms station: stadsbuss nr 2 eller regionbuss 503 med riktning Förslöv
Hotellet ligger ca 950 meter från Barkåkra tågstation där Pågatågen går mellan
Halmstad-Helsingborg

