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Protokoll styrelsemöte 2011-11-29, telefonmöte 
 
Närvarande: Sven-Inge Svensson, Högni Hansson, Reidar Danielsson, Jari 
Hiltula, Lars Wilke och Eva Frykman  
 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Sven-Inge Svensson öppnade mötet. 
 

2. Val av protokollsjusterare 
Beslutades att ordförande justerar protokollet.  
 

3. Föregående mötesprotokoll, 2011-09-19 
Ok. 
 

4. Avgivna yttranden mm 
Vår framställan om förbättrad brottsbekämpning är skickad till 
justitiedepartementet och miljödepartementet. Justitiedep har meddelat 
att den hör hemma på miljödep varifrån ingen återkoppling gjorts. Sven-
Inge tar en kontakt med miljödepartementet.  
 
Yvonne var på Livsmedelsverkets hearing om den nya nationella 
kontrollplanen. Yvonne mailade ut sina synpunkter till styrelsen den 18 
november. Sammanfattningsvis kan sägas att planen med sin nuvarande 
utformning och innehåll inte är särskilt användbar för oss kommuner när 
det gäller planering, prioritering utveckling av livsmedelskontrollen. 
Planen är också undermålig när det gäller ABP-kontrollen, vilken för 
övrigt Reidar tar upp på kommande möte med SKL. 
 

5. Lathund för miljöchefer 
Jonas Christensen har lämnat styrelsen ett förslag och offert på 
uppdraget. Förslaget överensstämmer väl med det uppdrag som 
diskuterades på vårt senaste styrelsemöte. Arbetet är beställt och 
beräknas att vara klart för presentation på konferensen i mars. 
 
Föreslogs att skicka brottstycken ur lathunden i konferensinbjudan för att 
locka ytterligare konferensdeltagare. 
 

6. Konferensplats 2012 
Jari rapporterar att Congresso har förfrågningsunderlag ute hos ett antal 
konferensanläggningar i Stockholm. Vi önskar om möjligt ett besked om 
plats innan nyår för att redan nu skicka en första inbjudan till våra 
medlemmar. 
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7. Programmet för konferensen 2012 

 
Yvonne har fått klartecken från JO och från energimyndigheten. Högni 
har fått klart med Mats Palm på REMA i Malmö. Jari har haft kontakt 
med Naturvårdsverket vad gäller den internationella utblicken, ännu inte 
klartecken från Zofia Tucinska, IMPEL-ordförande. Vi anser det viktigt att 
få Naturvårdsverkets tillsynsvägledning som en separat punkt på 
dagordningen. Sven-Inge har sökt/haft kontakt med miljöministern, 
näringsministern och Gustav Fridolin vilket hittills har utmynnat i ett 
klartecken från miljöparitets andra språkrör Åsa Romson. 
Näringsministern har tackat nej, Sven-Inge gör en ny påstötning hos 
miljöministern. Om vi får ett klartecken där har vi en god bas för en 
debatt. Förslag på debatt-tema är Reach alternativt energi/klimat. 
 
Eva och Sven-Inge tar fram skelett till konferensprogram och skickar ut 
snarast. 
 

8. Nästa möte 
Styrelsen ses i Linköping, på miljökontoret, den 13 januari kl 10.00-15.00. 

 
9. Övrigt 

Ekonomisk rapport: ca 50 000 kr i kassan och lika mycket på bank. 
Föreningen har i dagsläget 129 fysiska medlemmar vilka representerar 
knappt 150 kommuner. 
 
Miljösamverkan Sydost (Kalmar och Gotlands län) har för kännedom 
skickat miljöchefsföreningen en kopia på skrivelse angående förbättrad 
tillsynsvägledning gällande bekämpningsmedelsanvändning i 
vattenskyddsområden. 
 
Sven-Inge skickar en julhälsning till våra medlemmar och slår ett slag för 
konferensen. 
 
 
 
 

Sven-Inge Svensson   Eva Frykman 
ordförande   sekreterare 

 
 
 
 
 


