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Protokoll styrelsemöte 2011-09-19 
 
Närvarande: Sven-Inge Svensson, Högni Hansson, Reidar Danielsson, Jari 
Hiltula, Yvonne Eklund och Eva Frykman  
 

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

2. Val av protokollsjusterare 
Beslutades att ordförande justerar protokollet.  
 

3. Dagordningen 
Ordförandes förslag till reviderad dagordning godkändes. 
 

4. Miljöchefsmanual 
Miljöjurist Jonas Christensen medverkade under punkten.   
Sven-Inge redogjorde för bakgrunden till uppdraget. 
Styrelsen enades om följande inriktning på uppdraget: 
- Enkel beskrivning av dilemmat expert – politik 
- Politikens uppdrag 
- Miljöchefens roll och lojaliteter 
- Vilka möjligheter har man som chef när man har en annan 

uppfattning, hur långt kan man gå? 
- Omfattning max 5 sidor 
- Stommen klar till vårens miljöchefsmöte 
 Jonas Christensen presenterade sina tankar kring uppdraget, bland annat 
önskar han ta hjälp av kollega med mycket goda kunskaper på området 
meddelande- och yttrandefrihet för offentliganställda. Han önskar att 
styrelsen kan fungera som bollplank under framtagandeprocessen, vilket 
tillstyrktes på mötet. Jonas återkommer med en offert på uppdraget. 
 

5. Föregående mötesprotokoll 
Ok. 
 

6. Avgivna yttranden 
Sedan föregående styrelsemöte har föreningen svarat på två remisser, dels 
till Socialdepartementet gällande ny instansordning för VA-målen och 
dels till Landsbygdsdepartementet gällande revision av livsmedelskedjans 
kontrollmyndigheter. Yttrandena ligger på föreningens hemsida. 
 

7. Framställan om förbättrad brottsbekämpning 
Förslaget till skrivelse som Högni tagit fram gicks igenom. Eva gör 
justeringar i skrivelsen med utgångspunkt från styrelsens diskussioner. 
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Det justerade förslaget mailas runt till styrelsen innan den skickas till 
justitiedepartementet. 
 

8. Ny konferensarrangör 
Vår hittillsvarande konferensarrangör Lars Rudbert på Destination 
Öresund har avsagt sig vidare åtaganden på grund av kommande 
pensionering.  Jari har för föreningens räkning tagit emot kostnadsförslag 
från en annan konferensarrangör, Kongress AB. Styrelsen beslutade att gå 
vidare med bolaget inför nästa års miljöchefskonferens. 

 
9. Planering av konferensen 2012 

Diskuterades olika alternativ för lokalisering av konferensen. Vi har 
uppfattat ett starkt önskemål från deltagarna att förlägga den på någon 
typ av konferensanläggning för att kunna hålla ihop arrangemanget på 
bästa sätt. Reidar fick i uppdrag att genomföra en gallup per mail bland 
medlemmarna om önskvärd ort, Stockholm eller Åre. Med ledning av 
svaret tar Jari kontakt med Kongress AB om lämpliga anläggningar. 
 
Flera idéer om teman och föreläsningar/kollas vidare av: 
Tillsyn i internationellt perspektiv 
- Impel/Sven-Inge 
- OECD/Reidar 
- Omvärldsanalys Naturvårdsverket/Jari 
- Omvärldsanalys Livsmedelsverket/Eva 
Miljöchefens roll 
- JO/Yvonne 
- Presentation av miljöchefsmanualen – Jonas Christensen 
- Naturvårdsverkets tillsynsvägledning/Jari 
- Miljöåklagarens tankar kring varför så få fällande domar/Högni 
Energifrågor i tillsynen 
- Klimat- och Energikommunen Östersund/Jari 
- Energimyndigheten/Yvonne 
 

10. Nästa möte 
Telefonmöte den 29/11 kl 15.00-16.00. Sven-Inge bokar. 
Vi behöver också fundera ut ett litet tack till föreläsarna, gärna med 
miljöanknytning. 
 
 
 
 

Sven-Inge Svensson   Eva Frykman 
ordförande   sekreterare 


