
 

 
 
 
Protokoll styrelsemöte 2010-09-27, telefonmöte  
 
Närvarande: Leif Schöndell, Lotta Olsson, Reidar Danielsson, Yvonne Eklund, 
Högni Hansson och Eva Frykman  
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Leif Schöndell öppnade mötet. Yvonne Eklund skriver 
protokoll för dagens möte. 
 

2. Dagordningen 
Ordförandes förslag till dagordning godkändes. 
 

3. Genomgång av protokoll 2010-08-26 
Ok.  
 

4. Skrivelse till Livsmedelsverket 
Eva redogjorde för att vår skrivelse, förutom att den sänts till 
Livsmedelsverket, även skickats till SKL och Dagens Samhälle. Beslutade 
att vi även skickar artikelskrivelsen till branschtidning inom livsmedel. 
Eva hanterar detta samt skickar brevet till Lars Wilke för att läggas ut på 
vår hemsida.  
 

5. E-post om utredning av tillsynsansvar över föroreningsskador 
Leif vidarebefordrade e-post från arbetsgruppen som utreder och ska 
föreslå en ändrad fördelning av tillsynsansvaret för förorenad mark. Ev 
synpunkter ska inges till Leif snarast eftersom vi behöver svara senast 1 
oktober.  
   

6. Ekonomi och medlemsläget 
Reidar informerade om att ekonomin ligger kvar på ca 10 000 kr på 
postgirot och 63 000 kr på bankkontot. Ytterligare en medlem har 
tillkommit. 
 

7. Planering av 2011 års miljöchefsmöte 
Vi ligger kvar med datumet 7-8 april i Helsingborg. Leif har fått förslag på 
olika typer av anläggningar som vi diskuterade. Leif undersöker saken 
vidare. 
 
När det gäller programmet är inriktningen fortfarande att första dagen 
ska handla om den senaste tidens diskussioner i media om den 
kommunala tillsynen samt näringslivsperspektivet och intressekonflikter. 

    

    

 



 

    

    

 

Vidare behövs en bakgrund till lagstiftningen som motvikt. Ett antal 
föreläsare diskuterades: 
Yvonne kontaktar Niklas Skår, Svenskt näringsliv 
Lotta stämmer av med näringslivschef i Mora 
Eva funderar vidare kring lämplig person inom livsmedelssektorn 
Högni fick i uppdrag att kontakta Michanek alternativt Lundgren.  
 
När det gäller den andra dagens inriktning mot människors hälsa kommer 
Leif att kontakta SKL för tips med kontakter.   
 
Diskuterade även möjligheten att ha ett pass kring den nya 
Havsmiljömyndigheten. 
 

8. Nästa möte 
Telefonmöte den 2 november kl 13.15 

 
 
 

Leif Schöndell   Yvonne Eklund 
ordförande   sekreterare för mötet 
 

 
 


