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Protokoll styrelsemöte 2012-01-13 i Linköping 
 
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. Föregående mötesprotokoll, 2011-11-29 
 
Ok. Eva ser till att protokollet hamnar på hemsidan. 
 

3. Rapporter från möten mm 
 
Ingenting har hörts från miljödepartementet ännu vad gäller vår 
framställan om förbättrad brottsbekämpning. 
 
Jordbruksdepartementet utreder f n frågan om tillsynen av ABP. SKL 
bevakar frågan med stöd av miljöchefen i Aneby, Torbjörn Adolfsson. 
  
Sven-Inge deltar i referensgruppen för ESF-projektet ”Tillsynsutveckling i 
Väst”, ett kompetensutvecklingsprojekt för personal inom 
miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll i Västra Götalands län och 
Hallands län, såväl kommuner som länsstyrelser. Västsvenska 
handelskammaren och forskningsprogrammet ”Effektiv miljötillsyn” är 
samarbetspartners. 
 
Jari sitter med i referensgruppen för ovan nämnda ”Effektiv miljötillsyn”. 
Delrapporter finns på projektets hemsida. 
 
Diskuterades hur vi bäst granskar kvaliteten i miljö- och 
livsmedelskontrollen. Konstaterades att det finns behov av förbättrad 
revision. Var och en funderar hur vi går vidare. Tema för nästa års 
konferens? 
 

4. Verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport mm 2011 
 
Eva tar fram utkast till verksamhetsberättelse.  
 
Reidar redogör för ekonomin. Föreningen gör ett överskott på drygt 
41 000 kr år 2011. Fakturorna på medlemsavgifter skickas ut inom kort.  
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Kallelse och årsmöteshandlingarna ska skickas ut senast en månad innan 
årsmötet. 
 

5. Verksamheten 2012 
 
Styrelsen beslutade att arbeta vidare med chefspolicyn under det 
kommande året exempelvis genom regionala konferenser. Beslutades att 
vi försöker hålla nästa styrelsemöte (efter årsmötet) i Västerås för att 
närmare titta på kvalitetsarbetet där.  
 

6. Val inför 2012 
 
Högni, Yvonne, Lars, Lotta och Sven-Inge står i tur för val. Lotta har 
meddelat att hon inte står till förfogande för omval. Högni meddelar att 
han kommer att gå i pension om ett år och därför bara kan väljas för ett 
år. 
 

7. Konferensprogram 2012. 
 
Under mötet kom besked från departementet att miljöministern kan 
medverka vid konferensen. Fredagsprogrammet anpassas därefter. Jari 
tar kontakt med Naturvårdsverket för medverkan från GD och övriga 
aktuella medarbetare. Beslutas att stryka paneldebatten.  
 
Sven-Inge tar kontakt med Jonas C angående upplägg med 
gruppdiskussioner, ca 10 grupper, och preliminärt utkast. 
 
Programmet färdigställs snarast för utskick av inbjudan. 

 
8. Konferensarrangemanget i övrigt 

 
Jari informerar Congresso om vårt behov av grupprum. Congresso gör 
utskick med program via e-post till samtliga kommuner. Jari tittar på 
konferensavgiften. Boende ska inte ingå. Congresso behöver reservera 
rum för styrelsen även natten innan konferensen. Konferensen tar 
kostnaden för styrelsens första natt, respektive kommun den andra. 
 
Sven-Inge ger förslag på lämplig present till föredragshållarna. Styrelsen 
bifaller förslaget. 
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9. Nästa möte 
 
Hålls kvällen den 21 mars på konferensanläggningen. Sven-Inge 
återkommer med klockslag. 
 

10. Övriga ärenden 
 
Beslutades att föreningen tar kostnaden för kommande telefonmöten, då 
dessa visat sig vara relativt kostsamma. 
 
 
 
 

Sven-Inge Svensson   Eva Frykman 
ordförande   sekreterare 

 
 
 
 
 


