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Styrelsen för   Protokoll 
Föreningen     
Kommunala miljöchefer   2003-11-21 
 
 

 
 
 
 
Plats: Miljöförvaltningen i Stockholm 
 
Tid:   2003-11-21, Kl 10.00-14.00 
 
Närvarande: Ann-Britt Svedberg, ordförande 
  Christer Persson 
  Högni Hansson 
  Carl-Lennart Åstedt 
  Sven-Olof Gustafsson 
  Carina Edblad 
  Michael Lindstedt 
  Reidar Danielsson 
 
 
§ 1 
 
Presentation av styrelsen 
 
Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första 
möte, och förklarar sammanträdet öppnat. 
 
Ann-Britt Svedberg, ledamot och ordförande i styrelsen. 
Chef för Bygg- och miljöavdelningen, Uddevalla kommun. 
Tidigare förvaltningschef för Bygg, miljö och räddningstjänsten i Flens 
kommun och chef/miljöinspektör i Hallstahammars kommun. 
Ingår i styrgruppen för Miljösamverkan Väst i Västra Götalands län. 
 
Högni Hansson, ledamot 
Miljöchef i Landskrona kommun. 
Tidigare erfarenhet som lärare inom biologi och kemi. 
Ingått i arbetet med en statlig utredning angående ”Miljön i Västra Skåne”. 
Ingår i länsstyrelsens miljömålsgrupp. 
 
Sven-Olof Gustafsson, ledamot 
Chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen i Östersunds kommun. 
Tidigare miljöchef i Sala kommun. 
Har deltagit i Naturvårdsverkets arbetsgrupp för utvärdering av svenska mil-
jömål. 
 
Christer Persson, ledamot 
Förvaltningschef för Bygg- och miljöförvaltningen i Timrå kommun. 
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Ingår i styrelsen för EKO-kommunerna i Sverige. 
Har uppdrag som sekreterare för FAH. 
Har erfarenhet från arbete för SIDA i bl a Polen och Ungern. 
 
Carl-Lennart Åstedt, ledamot 
Chef för Miljöförvaltningen i Stockholms kommun. 
Tidigare miljöchef i Uppsala, Huddinge och Kalmar kommuner. 
Har arbetat i Naturvårdsverket med frågor om avfall, kemikalier och lant-
bruk. 
 
Michael Lindstedt, suppleant 
Chef för miljöavdelningen på samhällsbyggnadskontoret i Kalmar kommun. 
Tidigare arbetat inom Räddningsverket som chef för riskenheten och på 
länsstyrelsen i Karlstad som chef för IT- och GIS-verksamhet. 
 
Reidar Danielsson, suppleant 
Chef för miljöförvaltningen i Linköping kommun. 
Tidigare arbete som inspektör på Gotlands kommun. 
 
Carina Edlund, suppleant 
Chef för Bygg- och miljöförvaltningen i Sala kommun. 
 
 
§ 2 
 
Konstituering av styrelsen 
 
Till vice ordförande i styrelsen väljs Högni Hansson 
Till sekreterare i styrelsen väljs Sven-Olof Gustafsson 
Till kassör i styrelsen väljs Christer Persson 
 
 
§ 3 
 
Ekonomi 
 
För 2003 fastställs ingen budget. 
 
Föreningen har vissa ingående medel genom överskott från möten i Hel-
singborg respektive Linköping. Styrelsen anser att dessa medel skall använ-
das som garanti för anordnande av konferens under 2004. 
 
Styrelsen anser att medlemsavgift skall uttas för medlemskap i föreningen. 
Medlemsavgiftens storlek bör beslutas av föreningens årsmöte 2004. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att uppdra åt Högni Hansson och Reidar Danielsson att, via destination Öre-
sund, anordna nästa konferens, och därvid låta innestående medel utgöra ga-
ranti för konferensen, 



 3 

 
att separera budget för konferensen från föreningens budget övrigt, 
 
att uppdra åt ordförande och kassör att föreslå budget för 2004,  
 
att uppdra åt ordförande och kassör att föreslå ersättningsnivåer för styrelse-
uppdrag inför 2004. Det antecknas att styrelsemedlemskap ej förhindras av 
ersättningsfrågor, samt 
 
att uppdra åt ordförande och kassör att arbeta fram ett förslag till styrelsen 
till nivå för medlemsavgift i föreningen att föreslås nästa årsmöte med före-
ningen. 
 
 
§ 4 
 
Administrativ hantering av medlemmar 
 
Upptas frågor om hur ansökan om medlemskap i föreningen skall hanteras, 
hur medlemsavgifter skall faktureras samt hur medlemsregister skall hante-
ras. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att uppdra åt ordförande och kassör att lämna förslag till styrelsen avseende 
administrativ hantering av medlemmar. 
 
 
 
§ 5 
 
Årsmöte 2004 
 
Styrelsen beslutar 
 
att kalla till årsmöte med föreningen den 29 januari 2004, samt 
 
att uppdra åt ordförande och sekreteraren att kalla till årsmötet senast den 20 
december 2003. Kallelsen skall även innehålla ett brev där praktiska frågor 
och arbetsformer för föreningen beskrivs. 
 
 
§ 6 
 
Verksamheten 
 
Styrelsen diskuterar hur arbetet i styrelsen skall bedrivas. Likaså tas frågan 
om upprättande av en handlingsplan upp. 
 
Frågor som kan vara aktuella att arbeta med för föreningen är 
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 översyn av miljöbalken 
 vattendirektivet 
 körkort för livsmedelspersonal 
 taxor och avgifter inom miljöområdet 
 resursutredningar och tillsynsplaner 
 utbildning 
 stötta och utveckla samverkansfrågor mellan kommuner 

 
Framställningar har även kommit från Sv kommunförbundet om behov av 
samarbete med föreningen. Yrkesverksamma hos landsting och miljöansva-
riga inom företag har ställt frågor om medlemskap/samarbete mm. Enskilda 
medlemmar har framfört synpunkter om att föreningen främst bör stödja 
miljöchefsrollen. Frågan om föreningens roll som lobbyist i miljöfrågor dis-
kuteras. 
 
Styrelsen konstaterar att föreningens stadgar lägger fast även styrelsens ar-
betsområde. Syftet är att förstärka miljöarbetet och stödja de kommunala 
miljöcheferna. 
 
Ett embryo till verksamhetsplan diskuteras, där verksamheten skulle kunna 
delas mellan tre olika insatsområden  
 
Verksamhet som kan vara olika lagar, aktuella händelser, körkort 

för livsmedel mm. 
 
(Chefs)rollen som kan vara myndighetsrollen, chefsrollen, organi-

satoriska frågor mm. 
 
Verktyg som kan vara taxor och avgifter, tillsynsplaner, re-

surstilldelning, nyckeltal mm. 
 
 
Styrelsen beslutar 
 
att uppdra åt Michael Lindstedt att kommuniciera verksamhetsformerna med  
övriga styrelsemedlemmar inför nästa styrelsemöte. 
 
 
§ 7 
 
Profilering av föreningen 
 
Utarbetande av en hemsida för föreningen diskuteras. 
 
Styrelsen beslutar att f n ej ägna kraft åt denna fråga. 
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§ 8 
 
Nästa styrelsemöte 
 
Styrelsen skall träffas i nytt möte den 14 januari 2004 kl 12.30. 
 
Mötet genomförs som telefonmöte. Ordförande ombesörjer uppkoppling av 
samtliga medlemmar i styrelsen. 
 
 
§ 9 
 
Konferens 2004 
 
Se även § 3 ovan avseende ekonomi för konferensen. 
 
Styrelsen beslutar 
 
att anordna en konferens för föreningen den 23 och 24 september 2004 i 
Stockholm, samt 
 
att uppdra åt Högni Hansson och Reidar Danielsson att redovisa förslag till 
program för konferensen. 
 
 
§ 10 
 
Fråga angående tillsynsbegreppet mm 
 
Statens Naturvårdsverk (ToFR) frågar efter föreningens synpunkter avseen-
de tillsynsbegreppet i miljöbalken, inför ett eventuellt samverkansprojekt 
mellan myndigheterna inom miljöbalksområdet 
Styrelsen beslutar 
 
att med hänsyn till att föreningen ännu ej funnit formerna för sitt arbete av-
stå från att lämna detaljerade synpunkter i frågan, men att påpeka att styrel-
sen är positiv till att ett projekt initieras i syfte att nå samsyn mellan de cen-
trala myndigheterna kring tillsynsbegreppet samt 
 
att uppdra åt ordföranden att meddela detta. 
 
 
§ 11 
 
Organisationsfråga i Hörby kommun 
 
Högni Hansson initierar ett ärende om jävsfrågor inom Miljöförvaltningen i 
Hörby kommun. 
 

Borttaget:  mm.¶
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Styrelsen beslutar 
 
att uppdra åt Högni Hansson att formulera ett förslag till synpunkter från fö-
reningen i ärendet utifrån föreningens syfte. 
 
 
§ 12 
 
Sammanträdet avslutas. 
 
 
 
Vid pennan 
 
 
 
Sven-Olof Gustafsson 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Ann-Britt Svedberg 
Ordförande 
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