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Protokoll styrelsemöte 2011-06-16, i Linköping
Närvarande: Sven-Inge Svensson, Lars Wilke, Högni Hansson, Yvonne Eklund,
Reidar Danielsson och Eva Frykman
1. Mötets öppnande
Ordförande Sven-Inge Svensson öppnade mötet.
2. Protokolljusterare
Beslutades att protokollet justeras av ordförande.
3. Dagordningen
Ordförandes förslag till dagordning godkändes.
4. Föregående protokoll, 2011-04-08
Ok.
5. Verksamheten 2011, visioner och realiteter
Diskussionen utgick från föreningens handlingsplan från 2005. Styrelsen
var enig om att föreningen bör vara proaktiv, att vi är med och påverkar
innan förslag kommer på remiss och agerar tidigt i beslutsprocesser.
Beslutades att handlingsplanen behöver förnyas, Yvonne fick i uppdrag att
arbeta om densamma med utgångspunkt från mötets diskussioner. Nytt
förslag mailas ut till styrelsen.
6. Administrativa rutiner, medlemsmatrikel mm
Reidar rapporterar att föreningen i dagsläget har 125 medlemmar som
representerar 145 kommuner. Sven-Inge skriver en sommarhälsning som
Reidar distribuerar ut till medlemmarna, blir en test av adressregistret.
Det ekonomiska läget detsamma som vid årsmötet, dvs tillgångar om ca
72 000 kr.
Det ekonomiska utfallet från konferensen är ännu inte helt klart, men
enligt Lars Rudbert på Destination Öresund pekar det på ett litet, litet
överskott.
Överenskoms att den som uttalar sig eller svarar på frågor för föreningens
räkning snarast återkopplar till övriga styrelsen. Sven-Inge har lämnat
synpunkter på frågorna i tidningen miljöaktuellts kommunranking.

2011-06-16
7. Medverkan i olika samarbetsgrupper mm
Genomgång av styrelsemedlemmarnas kontaktnät.
Sven-Inge: Tvärvillkorsgruppen, miljösamverkan Skåne, Mark- och
miljödomstolen Växjö, ecos chefsgrupp
Reidar: SKL’s expertgrupp (representant för Linköpings kommun),
tillsynsvägledningsgrupp på naturvårdsverket (för miljöchefsföreningen),
8-stadsnätverket, ecos chefsgrupp.
Högni: Ecos chefsgrupp, tillfällig grupp på KEMI, EMIL-gruppen,
universitetskontakter Lund
Lars: miljösamverkan Västra Götaland, 13-kommunersgruppen, markoch miljödomstolen
Eva: Livsmedelsverkets samverkansgrupp, miljösamverkan Sörmland
Yvonne: Regelförenklingsgruppen, mark- och miljödomstolen
Kompletterar med Lotta och Jari vid nästa möte.
Tomas Forsberg sitter med i ToFR, Sven-Inge kontaktar honom för
återrapport.
8. Planering av konferensen 2012
Datum för nästa års konferens fastställs till den 22-23 mars 2012.
Inspirerade av föredragningen från Finland vid årets konferens föreslås
att ett av temana kan vara att granska olika tillsynsmodeller i ett
internationellt perspektiv. Lars har kontakt i Holland, Yvonne i England
och Reidar kontakt på OECD. Som ledarskapstema föreslås goda exempel
på samarbetsformer mellan miljöchefer.
Ett förslag är att 2012 års konferens läggs på en konferensanläggning.
Sven-Inge tar en kontakt med Lars Rudbert.
9. Nästa möte
Sker i direkt anslutning till ecos chefsmöte, den 19/9 kl 15.00 på
miljöförvaltningen i Stockholm.
10. Övriga ärenden
Bevissäkring misstänkta miljöbrott
Högni menar att MB 26:1 behöver förtydligas avseende
tillsynsmyndighetens uppgift vad gäller bevissäkring i samband med
tillsyn. Några miljöchefer i Skåne har tidigare uppvaktat olika instanser i
ärendet utan framgång. Högni åtar sig att ta fram ett förslag till skrivelse
till justitieministern för föreningens räkning. Sven-Inge gör därefter en
pressrealese, samt tar en kontakt med ToFr via Tomas F.
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Reach
Observera att möjligheten att överföra tillsynen från KEMI till
kommunerna över primärleverantörerna har tagits bort i nya
miljötillsynsförordningen. Kemikalieinspektionen har själva sagt att de
har kapacitet att genomföra tillsyn vart 10:e år. Reidar tar kontakt med
Gunnar Söderholm för vidare kontakt in på departementet.
Vattenskyddsärendet Ystad-Österlen
Styrelsen beslutar att ge Jonas Christensen i uppdrag att ta fram ett
underlag till miljöchefer för hur man kan agera i ärenden där man av sin
uppdragsgivare uppmanas att fatta beslut mot sin egen uppfattning. SvenInge kontaktar Christensen, Högni skriver en resumé över det aktuella
ärendet.
Länsstyrelsens övertagande av miljötillsyn från kommuner
Reidar tar kontakt med Carina Edblad angående beslutet om
länsstyrelsens övertagande av A och B-tillsyn för ev agerande från
föreningen.

Sven-Inge Svensson
ordförande

Eva Frykman
sekreterare

