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Protokoll styrelsemöte 2012-09-17 i Linköping 
 
Närvarande: Sven-Inge Svensson, Reidar Danielsson, Högni Hansson, Lars 
Wilke, Jenny Jonsson och Eva Frykman  
 
 

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

2. Föregående mötesprotokoll, 2012-05-07 
 
Lades till handlingarna. 
 

3. Rapporter från möten, avgivna yttranden mm 
 
Föreningen har fått inbjudan till tvärvillkorsmöte för kännedom. Beslutar 
att avstå från att delta. 
 
Reidar har varit på miljöchefsmöte på SKL, återkommer separat med 
rapport därifrån. 
 
Yvonne rapporterar via mail att hon inte hade möjlighet att delta i senaste 
mötet med ToFR och har inte heller fått något protokoll från det mötet 
eller mötet innan i maj. Yvonne meddelar att hon kan ta den ordinarie 
platsen efter Thomas Forsberg som börjar på SKL under hösten. 
 
Vi har lämnat in våra synpunkter gällande behovet av tillsynsvägledning 
till Naturvårdsverket. Hela förslaget med våra synpunkter rödmarkerade 
läggs på hemsidan. 
 
I samband med Findus utsläpp i Vegeå i somras skickade Sven-Inge en 
påminnelse till justitiedepartementet angående miljöbrottsutredningar 
med kopia till miljöaktuellt.  Föreningen har också blivit ombedd att 
skriva en debattartikel i ärendet i tidningen Miljö & Utveckling. Sven-Inge 
och Högni åtar sig uppgiften. 
 
 

4. Chefsmanualen, förslag till förbättringar 
 
Manualen gicks igenom. Eva sammanställer våra synpunkter och skickar 
vidare till Jonas och Carl-Gustaf. Diskuterades vad den ska kallas, 
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rubriken föreslås vara ”Miljöchefens roll – när nämnd och förvaltning vill 
ro åt olika håll”. 
 

5. Ekonomisk rapport för konferensen 2012 och för föreningen 
 
Den ekonomiska redovisningen från Congresso visar att konferensen 
gjorde ett överskott om  8098 kr. 
 
Vi har i dagsläget 52 000 kr i kassan. Föreningen har för närvarande 129 
medlemmar vilka representerar ett betydligt större antal kommuner. 
 
 

6. Konferensen 2013; tid, lokal, program 
 
Congresso får uppdraget att administrera även 2013 års 
miljöchefskonferens den 14-15 mars. Samma plats som i år, Hotell J i 
Nacka Strand. Övergripande tema för konferensen planeras vara ”Håller 
vi måttet”. Inte någon av de föreläsare som vi vid förra mötet planerade ta 
kontakt med finns kvar på sina poster. Högni undersöker några andra 
möjliga föreläsare med inriktning på en effektiv miljötillsyn.  Vi tänker oss 
också upp mot en halvdag med energifrågor. Jenny skissar på ett förslag 
till punkter med utgångspunkt att miljönämnderna vill ta hand om 
energitillsynen. Jari får i uppdrag att vi kan få någon resumé över 
projektet ”Effektivare miljötillsyn”. 
 

7. TVL-frågor angående ABP och olje/fettavskiljare 
 
Vi avvaktar bättre  tillsynsvägledning från Jordbruksverket vad gäller 
ABP-kontrollen. Yvonne rapporterar att V-dala miljökontor gjort en 
riskanalys av ABP i livsmedelskontrollen som de översänt till 
jordbruksverket för synpunkter. 
 
Frågan om olje- och fettavskiljare skjuts upp. 

 
8. IED-direktivet 

 
Vi avvaktar i väntan på signaler om tillsynsprojekt. Reidar söker via SKL 
kontakt med Naturvårdsverket, både gällande tillsynsvägledning och 
konferens. 
 

9. Energitillsyn 
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Jenny berättar att Dalarna är pilotlän inför ett nationellt 
energitillsynsprojekt 2014 som Energimyndigheten och Naturvårdsverket 
håller i.  
 
 

10. Nästa möte 
 
Linköping den 7 november kl 10-15. 
För den/de som inte har möjlighet att komma försöker Reidar ordna 
konferenstelefonuppkoppling. 
 

11. Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
 
 
 
 

Sven-Inge Svensson   Eva Frykman 
ordförande   sekreterare 

 
 
 
 
 


