INBJUDAN

MILJÖCHEFSTRÄFF 2022
NÄR
2022-10-06 klockan 12.00 2022-10-07 klockan 13.00
VAR
Ystad Saltsjöbad
MÅLGRUPP
Miljöchefer i Skånes kommuner
ANMÄLAN
https://forms.office.com/r/5vbrVPXrGQ
SISTA ANMÄLNINGSDAG
2022-09-07
AVANMÄLAN
Sker avanmälan efter anmälningstidens
utgång debiteras hel avgift.
DELTAGARAVGIFT
4000 kronor exklusive moms
KONTAKTPERSON
Elin Ulander 0728 – 85 47 56
elin.ulander@skaneskommuner.se

INFORMATION
Välkommen till miljöchefsträffen som i år
arrangeras på Ystad Saltsjöbad.

Första dagen ska vi fokusera på de ämnen som för
stunden känns aktuella. Vi vill att det ska finnas tid för
diskussioner i både helgrupp och mindre grupper.
Därför har vi inte bjudit in någon extern föreläsare till
den här dagen. Vilka dessa ämnen är ska vi bestämma
efter sommaren. Vet du redan nu något det finns
behov av att diskutera så hör gärna av dig! Vi kommer
också att prata om goda och kanske mindre goda
exempel från verksamhetsutveckling inom
miljöförvaltning.
Dag två ska vi först få lyssna till hur miljöförvaltningen i
Helsingborgs stad har implementerat
efterhandsdebitering i livsmedelskontrollen. Därefter
ska vi får en inspirationsföreläsning av Ewa-Gun
Westford, före detta presstalesperson för polisen
Deltagaravgiften är 4000 kronor exklusive moms. I
avgiften ingår kostnaden för lunch, middag, fika och
logi. Avgiften reduceras med logikostnaden om logi
inte önskas (anges vid bokningen). Debitering sker i
efterhand.
Planeringsgruppen består av Carina Barthel (YstadÖsterlenregionens miljöförbund), Anders Lindén
(Sjöbo), Mikael Norén (Trelleborg) och Elin Ulander
(Skånes Kommuner).

Varmt välkommen!
Carina, Anders, Mikael & Elin

PROGRAM
TORSDAGEN DEN 6 OKTOBER
12.00

LUNCH
Gemensam lunch på Ystad Saltsjöbad.

13.00 –

VÄLKOMNA

13.30

Incheckning med presentationsrunda och praktisk information inför dagarna.

13.30 –

UPPFÖLJNING FRÅN FÖREGÅENDE TRÄFF

13.45

13.45 –

AKTUELLA ÄMNEN

14.30

Det här passet ska fyllas med diskussioner om aktuella ämnen! Därför kommer vi att bestämma mer
om passets innehåll efter sommaren.
Vet du redan nu något det finns behov av att diskutera så hör gärna av dig till
elin.ulander@skaneskommuner.se

14.30 –

PAUS MED MÖJLIGHET TILL EN WALK AND TALK

15.15

Passa på att ta en walk and talk med en kollega du inte känner så väl!
Fika kommer att finnas framdukat.

15.15 –

UPPSAMLING

15.30

Finns det punkter från dagen som vi ska jobba vidare med, hur gör vi det och vem gör vad?

15.30 –

GODA EXEMPEL

16.30

Goda (eller mindre goda) exempel på verksamhetsutveckling på miljöförvaltningar. Det sker ständigt
utveckling av nya arbetsmetoder inom miljöförvaltningarna, nu har du möjlighet att dela med dig av
något bra, eller kanske något som inte blev så bra, från din förvaltning/miljöförbund.
Förbered dig genom att meddela elin.ulander@skaneskommuner.se om du vill berätta om något från din
kommun.
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16.30

AVSLUT

16.30 –

FRI TID

19.00

Tid för relax i spaavdelningen, en promenad på stranden eller en tur in till Ystad.

19.00

MIDDAG

Vi återsamlas för en liten quiz och därefter serveras vi en tre rätters middag i restaurang Port.
”Med ett modernt uttryck hämtar vi inspiration från det franska och amerikanska köket, med noga
utvalda ingredienser som speglar säsongens smaker. Här är kärleken till maten och hantverket det allra
största.”

FREDAGEN DEN 7 OKTOBER
08.00 –

REFLEKTIONER

08.15

Vad tar vi med oss från igår?

08.15 –

EFTERHANDSDEBITERING ISTÄLLET FÖR ÅRLIG KONTROLLAVGIFT, OLU LINDSTRÖM

09.00

Senast vid utgången av 2023 ska alla kontrollmyndigheter ha infört det nya systemet.
Olu Lindström, avdelningschef för livsmedelskontrollen, Helsingborgs stad berättar om hur de har
implementerat efterhandsdebitering och om hur det gått hittills.

08.15 –

ALLT ÄR KOMMUNIKATION, MED EWA-GUN WESTFORD

11.30

Ewa-Gun Westford blev färdigutbildad polis 1974 och har arbetat som presstalesperson för polisen.
Vi kommer att få lyssna på en inspirerande föreläsning om kommunikation.

11.30 –

DAGS ATT RUNDA AV

12.00

-Reflektioner från dagen
-Datum och planeringsgrupp för nästa träff

12.00

GENMENSAM LUNCH
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