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Protokoll styrelsemöte 2012-05-07 i Västerås 
 
Närvarande: Sven-Inge Svensson, Reidar Danielsson, Jari Hiltula, Yvonne 
Eklund, Lars Wilke, Jenny Jonsson och Eva Frykman  
 
 

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

2. Föregående mötesprotokoll, 2012-03-21 och 2012-03-22 
 
Två styrelseprotokoll samt årsmötesprotokollet. Ok. Lars lägger ut dem på 
hemsidan. 
 

3. Rapporter från möten mm 
 
Eva rapporterar från senaste samverkansmötet med livsmedelsverket den 
27 april. Fr o m detta möte har kommunerna fyra platser vid dessa möten.  
Evas minnesanteckningar biläggs.  
 
Jari rapporterar att forskningsprojektet ”effektiv miljötillsyn” närmar sig 
slutet. 
 
Naturvårdsverket kommer att arrangera ett seminarium ”Egenkontroll 
som motor i tillsynen” utifrån genomförda undersökningar gjorda med 
tillsynsmyndigheter och branschföreträdare. Rapporter finns på SNVs 
hemsida. 
 
Sven-Inge var inte på tvärvillkorskontrollgruppens senaste möte, men kan 
rapportera att då diskuterades bland annat märkning av 
bekämpningsmedel. 
 
Yvonne rapporterar att regelförenklingsgruppen läggs ner utan att ha 
uppnått sitt mål. Konstateras att 94 % av miljölagstiftningen har sin grund 
i EU-rättsliga krav. 
 
 

4. Avstämning efter miljöchefsmötet. Vad fungerade bra och 
mindre bra? 
 
Som helhet ett mycket lyckat arrangemang. Bra dragningar av framförallt 
energimyndigheten och JO. Lunch- och middagslogistiken fungerade 
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mindre bra. Konferensarrangören bra. Vi behöver stämma av med SKL så 
vi inte krockar med presidiedagarna igen.  
 
 

5. Inriktning för miljöchefsmötet 2013. Tid, plats och innehåll 
 
Förslag 14-15 mars. Sven-Inge kontaktar SKL. Samma plats, dvs. Hotell J, 
Nacka Strand. Jari kontaktar Congresso.  
 
Förslag på tema: ”Håller vi måttet?”  Med bakgrund i alla rankingar och 
jämförelser finns anledning att diskutera och fördjupa sig i kvalitetsfrågor 
och hur vi kommunicerar ut resultaten. Förslag på kontakter och 
föreläsare: Anna von Axelsson, YMH, Peter Gaestadius, Svenskt 
Näringsliv, Lars Thunberg, miljönämndsordförande i Helsingborg. 
 
Därutöver tänker vi oss ett pass med energimyndigheten, samt 
implementering av europeisk lagstiftning, exvis IED med Lena Ek, 
miljödepartementet och Jonas Ebbesson. 
 
 

6. Regionalt arbete med chefsmanualen? 
 
Manualen är ännu inte färdig. Christensen har lovat att ta ett krafttag  för 
att få den färdig. 
 

7. Thomas Forsberg berättar om ToFR och hur vi kan bidra 
 
ToFR träffas tre gånger per termin. Thomas är enda kommunrepresentant 
bortsett från SKL. Rådets medlemmar kan nu också få ersättare som 
också kan adjungeras till mötena. Beslutas att utse Yvonne Eklund som 
ersättare för Thomas.   
 
Hittills har rådet till stor del ägnat sig åt inre arbete men har genomfört 
ett antal mycket uppskattade tillsynsseminarier.  Frågor som varit på 
rådets dagordning är bland annat Allmänna råd, var tillsynen ska ligga 
och IMPEL. 
 
Miljödepartementet deltar vid varje möte och frågor till dep skickas dit 
innan för att kunna besvaras vid mötet. 
 
Kallelsen till rådsmötena kommer ganska nära inpå mötena, men Thomas 
kommer att skicka ut dagordningen till vår styrelse för ev input. 
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8. Ulrika Wahlström berättar om Västerås kvalitetsarbete ur ett 
ledningsperspektiv 
 
Västerås har arbetat länge med sitt ledningssystem som innefattar 
Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö. 
Systemet består av Verksamhetsplan, Handbok, Grafisk profil, Mallar i 
Ecos, Nätverk, Årshjul, Enkäter (till medarbetare, vu, invånare). 
Utveckling som pågår: 
Verksamhetsmodellering 
Utveckla det förebyggande arbetet (fått 1 milj kr) 
Effektiv tillyn/kontroll genom nya arbetssätt och effektiv organisation. 
E-tjänst för livsmedelsregistrering 
Radonresultat på webben (alla senaste mätningar) 
Livsmedelskontrollrapporten på webben (kort sammanfattning) 
Nya redskap i tillsyn/kontroll (surfplattor för ex slutbesiktning av avlopp) 
Kontaktcenter, gemensamt för staden, bestyckas med 0,4 tj från 
miljöförvaltningen) 
 

9. Nästa möte 
 
Linköping den 17 september kl 10-15. 
 

10. Övriga ärenden 
 
Staffan Westerlund har avlidit. Föreningen har skickat en minnesgåva till 
cancerfonden. 
 
 
 
 

Sven-Inge Svensson   Eva Frykman 
ordförande   sekreterare 

 
 
 
 
 


