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Protokoll styrelsemöte 2013-01-30  i Linköping 
 
Närvarande: Sven-Inge Svensson, Reidar Danielsson,  Lars Wilke och Eva 
Frykman, på telefon Jenny Jonsson och Jari Hiltula. 
 
 

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

2. Föregående mötesprotokoll, 2012-11-07 
 
Lades till handlingarna. 
 

3. Rapporter från möten, avgivna yttranden mm 
 
a. Miljödepartementet har skriftligen tackat för våra synpunkter ang 

miljöbrottsbekämpning, och deklarerar att inga förändringar är 
aktuella för närvarande. Vi tar upp frågan med miljöministern på 
årsmötet. Jenny skickar styrelsen ett PM om miljöbrott och 
miljösanktionsavgifter. 

b. Sven-Inge, Reidar och Yvonne (om tillfrisknad) kommer att träffa 
Malin Johansson på Naturvårdsverket ang IED och tillsynsvägledning, 
dels avseende direktivet och dels tvl generellt. Vår delegation ges i 
uppdrag att trycka på behovet av tidiga tillsynsvägledningar. 

c. Miljödepartementet har valt att inte besluta om några nya 
representanter till TOFR pga att endast kvinnliga representanter 
föreslagits. Yvonne kan därför ännu inte representera kommunerna. 

 
4. Chefsmanualen och miljöchefens minikompass 

Sven-Inge har tagit fram en ”minikompass” för vardagsbruk. Gicks 
igenom och några punkter justerades under mötet;  punkt 5” En bra chef 
har en plan, en dålig vägrar ändra den. Det enda beständiga är 
förändring”, punkt 6 ” Du är ansvarig för det du och dina medarbetare gör 
– stå upp för det och se misstag som lärdomar”, punkt 9 ”Du arbetar på 
medborgarnas uppdrag – de du ska värna är även naturen, det ofödda 
barnet och lagen”. Sven-Inge uppdaterar och skickar ut. S-I presenterar 
minikompassen på konferensen och föreslår att årsmötet ställer sig 
bakom den och ger styrelsen i uppdrag att lay-outa och trycka upp den till 
medlemmarna. 
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5. Ekonomisk rapport, aktuellt medlemsläge 
Föreningen gjorde ett nollresultat 2012, vid årsskiftet uppgick föreningens 
tillgångar till 114 376 kr. Vid samma tidpunkt hade föreningen 130 
medlemmar som tillsammans representerar 155 kommuner. Reidar 
skickar ut medlemsmatrikeln till styrelsen så att var och en kan gå 
igenom. 
 

6. Konferensen 2013, programjustering, budget, presenter 
Jari tar Bengt Marsh’ punkt på konferensen, Bengt M deltar på 
videoinslag. Programpunkten kopplar till chefskompassen. 
 
Vi önskar att miljöministern pratar lite om sin vision av tillsynen om 5-10 
år. Hur ser hon på kommunal resp statlig tillsyn. Den senare frågan riktar 
vi även till Arne Wallin, näringslivets miljöchefer. 
 
Hittills 37 anmälda varav tre från styrelsen. 
 
Sven-Inge har beställt älgskinnsplånböcker med vår logga till föreläsarna. 
Han ordnar annan present till miljöministern som ju fick vår plånbok 
förra året. 
 
Gemensam aktivitet i samband med middagen diskuterades. Några 
uppslag diskuterades som Sven-Inge jobbar vidare med, Reidar bistår. Vi 
önskar att baren finns i ett större utrymme efter middagen, exempelvis i 
anslutning till konferenslokalen, så att alla ryms. 
 

7. Upplägg av koordinatorroll vid miljöchefsmötet 
Jenny koordinerar energipasset. Skickar info om  föredragshållarna till 
ordförande för vidare distribution till Congresso. 
 

8. Årsmöteshandlingar 
a. Kallelse till årsmötet, verksamhetsberättelse, bokslut, 

budget 
Kallelsen med dagordning är färdigställd och kan skickas ut. 
Förvaltningsberättelse och bokslut läggs upp på hemsidan. 
Förvaltningsberättelsen skrivs av Eva och Sven-Inge 

b. Valberedningens förslag 
Har skickats ut. Inga förändringar. 
 

9. Verksamhetsplan 2013 
Vi tänker oss fortsatt arbete i frågan om tillsynsvägledning, jobba med 
regionala satsningar och för ett utvecklat miljösamverkansarbete i hela 
landet. 
Tankarna redovisas som förslag och tankar från styrelsen vid årsmötet. 
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10. Nästa styrelsemöte 

Den 13 mars kl 18.30 vid Nacka Strand. Kom ihåg att vid anmälan till 
konferensen ange att föreningen står för logikostnaden första natten. 
 

11. Övriga ärenden 
a. Jenny får i uppdrag att titta på en share-pointlösning för att 

underlätta vår dokumenthantering i styrelsen. 
b. Socialstyrelsen har  i sin publikation Ansvarsfördelning för tillsyn av 

vårdlokaler sagt sig klargöra ansvaret. Vi anser inte att man alls tagit 
tag i frågan om dubbel tillsyn utan bara nöjt sig med att konstatera att 
så är fallet. Reidar tar upp frågan på nästa SKL-möte.  

c. SKL har tagit fram en taxeinformationsbroschyr ”Vad betalar jag för”. 
Bra, men önskvärt att bilagorna med räkneexempel kan väljas bort vid 
egen publicering eftersom taxemodellen ser olika ut från kommun till 
kommun. Reidar har ställt frågan till SKL. Följs upp vid nästa SKL-
möte. 

 
 
 
 

Sven-Inge Svensson   Eva Frykman 
ordförande   sekreterare 

 
 
 


