Hur genomför vi effektiv tillsyn och kontroll?
Kursen Tillsynsmetodik - praktisk inspektionsmetodik tar upp hur man på bästa sätt
förbereder och genomför miljötillsyn eller livsmedelskontroll.

Journalisten och utbildaren Stina Lundberg Dabrowski är oss undvika de vanligaste
fallgroparna vid ett samtal och hur vi ställer frågor på rätt sätt. Vilka frågor fungerar bäst? Hur får du människor att öppna sig? Hon ger också tips om samtal med
motsträviga personer med mera.
Resten av dagen är vikt åt planering och genomförande av tillsynsbesök. Martin
Kihlstrand från Uddevalla delar med sig av sina tankar om hur man når bra resultat
vid inspektioner.
I Uddevalla fokuserar miljö- och hälsoskyddstillsynen numer på mötet med verksamhetsutövaren och man undviker checklistor och inspektionsrapporter. Metoden
är under utveckling och Martin tar upp för- och nackdelar med det nya synsättet.
Dagen avslutas med diskussion om olika sätt att genomföra effektiva inspektioner.
Ta med egna exempel på vad som gått bra och mindre bra vid tillsynsbesök!
På en dag lär du dig grunderna i att bli mer framgångsrik, att undvika fallgroparna
och nå bäst resultat i tillsynen. Kursen ger dig knepen hur du blir säkrare i din roll
när du utövar tillsyn, vare sig du arbetar med miljöbalken eller livsmedelstillsyn.
Välkommen till en mycket inspirerande kursdag! 			
			

Program 26 maj
Inbjudan till kurs

Tillsyn - Praktisk
inspektionsmetodik
26 maj 2016
Saturnus konferens
Hornsgatan 15
Stockholm

09.00-09.30

Samling med kaffe/te och matig smörgås

09.30-09.40
Intro till kursdagen
		Lars-Eric Sjölander, moderator

09.40-12.00
Som jag frågar får jag svar. Hur vi ställer frågor på rätt sätt.
		
Vilka frågor fungerar bäst? Hur får du människor att öppna
		
sig? Tips om samtal med motsträviga personer
		Stina Lundberg Dabrowski, journalist



Tillsyn - Praktisk inspektionsmetodik

Det vill säga hur man i mötet med verksamhetsutövaren kan fastställa vad som
behöver rättas till för att nå lagstiftningens mål.

Kurslokal

12.00-13.00

Lunch

14.05-14.30

Planering och genomförande av tillsynsbesök
Tips och råd om hur man når bra resultat vid inspektioner 		
utan checklistor och inspektionsrapporter

		
		
		Martin Kihlstrand, miljöchef Uddevalla
14.30-14.50

Kaffe/te och kaka

14.50-15.50
Forts planering och genomförande av tillsynsbesök
		
Tips och råd om hur man når bra resultat vid inspektioner 		
		
utan checklistor och inspektionsrapporter
		Martin Kihlstrand, miljöchef Uddevalla
		
15.55 - 16.15
Hur skapar vi förutsättningar för bra möten?
		Avslutande diskussion
		Lars-Eric Sjölander , moderator

		Martin Kihlstrand,
		miljöchef Uddevalla

ca 16.15		

Kursen avslutas 		

Målgrupp

Kommunernas miljökontor, länsstyrelsernas
miljöskyddsenheter och djurskyddsenheter, övriga
statliga myndigheter och förtroendevalda i nämnder
och styrelser.

Konferensavgift

Information

Lämnas av Lars-Eric Sjölander, Forum
3 695 kronor inklusive kaffe/te, lunch och dokuMiljö & Hälsa på telefon: 08-556 00 185
mentation. Vid fler än 2 anmälda personer från en eller 070/792 56 67.
och samma arbetsplats ges 5 procent rabatt.
5 st eller fler utgår 10 procent rabatt. Priset är exkluAnmälan
sive moms. Sista anmälningsdag är den
OBS! Begränsat antal platser. Anmäl dig
13 maj 2016
via e-post; info@fmh.se alternativt skicka
anmälningskupongen till Forum Miljö &
Logi
Hälsa, Magnus Ladulåsgatan 26 118 66
Stockholm. För mer information se http://
Bokning av logi: ring Turistbyrån 08 508 28 500.
www.fmh.se/index.php?id=3340

Beställningsvillkor

Anmälan är bindande och konferensavgiften
faktureras 30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras
med 8 % utöver gällande referensränta.
Jag anmäler mig till kursen Tillsyn - Praktisk inspektionsmetodik i Stockholm
26 maj 2016

Porto
Företag

		

Namn

Adress

Postadress
E-postadress

Forum Miljö & Hälsa

Magnus Ladulåsgatan 26
118 66 STOCKHOLM
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13-00 14.00
Forts Som jag frågar får jag svar.
		Stina Lundberg Dabrowski, journalist

Saturnus konferens
Hornsgatan 15, Stockholm,
http://saturnuskonferens.se/hitta-hit-kontakt/

