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Protokoll styrelsemöte 2012-11-07 i Linköping 
 
Närvarande: Sven-Inge Svensson, Reidar Danielsson, Jari Hiltula, Lars Wilke, 
och Eva Frykman, på telefon Yvonne Eklund och Jenny Jonsson. 
 
 

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

2. Föregående mötesprotokoll, 2012-09-17 
 
Lades till handlingarna. 
 

3. Rapporter från möten, avgivna yttranden mm 
 
Ordförande har kontaktats av miljödepartementet med frågan om 
föreningen är nöjd med ministerns yttrande i frågan om 
miljöbrottsbekämpning. Sven-Inge har meddelat att vi inte anser oss 
nöjda, något formellt svar har ännu inte kommit varken från justitie- eller 
miljödepartementet. 
 
 Sven-Inge och Högni har skrivit debattartikeln ”Säkra bevisen i 
miljöbrott” i tidningen Miljö & Utveckling. 
 
Eva har varit på samverkansmöte på livsmedelsverket. Där diskuterades 
bland annat färgad fläskfilé, projektet Framtidens livsmedelskontroll (där 
SKL får i uppdrag att vaska fram kommunrepresentant till styrgruppen), 
resultatet från den senaste kontrollrapporteringen, lägesrapport ang FVO-
rekommendationer (12 rek kräver fortfarande åtgärder, varav 4 inom 
revisionssystemet och gäller både SJV och SLV, övriga rek gäller inte SLV 
utan i första hand SJV). Daniel Eek berättade om hur Göteborg förändrat 
sitt arbete för att öka antalet kontroller, fokusera på risker och minska 
administrationen. Kort sammanfattning av mötet finns på livsteck.net: 
http://www.slv.se/sv/Livstecknet/Grupp2/Tillsynsnytt/Tillsynsnytt/Sam
verkan-och-effektivitet-inom-livsmedelskontrollen-utvecklas-genom-
dialog-och-moten/. 
 
Eva har deltagit i livsmedelsverkets workshops om gemensamma mål för 
livsmedelskontrollen. Målsättningen är att skapa ett system (struktur, 
språk, organisation) för gemensamma mål och vision för 
livsmedelskontrollen. Första upplagan ska finnas i den nationella 
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kontrollplanen från 2013. Förankringsprocessen har särskilt stötts och 
blötts. 
 
Sigtuna exergiakademi har delgett föreningen sin skrivelse till 
riksdagspartierna angående klimatpolitiken. Kan kanske vara en aktuell 
kontakt för konferensen 2014. 
 
 

4. Chefsmanualen 
 
Ytterligare några justeringar behöver göras efter de ändringar författarna 
gjort efter våra tidigare inlämnade synpunkter. Eva kontaktar författarna. 
Därefter bedöms den som färdig för en lansering på konferensen i vår. 
Samtidigt presenteras ett exempel på rättrådighet, Jari tar en kontakt med 
kommunchefen i Östersund. 
 

5. Ekonomisk rapport, medlemsläge 
 

Ingen förändring sedan föregående möte beträffande ekonomin. Några 
enstaka medlemmar har tillkommit. 
 

6. Konferensen 2013, program, budget, utskick, presenter 
 

Vi har som målsättning att bli klara med programmet innan jul. 
Klartecken för medverkan från miljöministern. Vi ägnar dag 1 åt 
frågeställningen ”Håller vi måttet” ur olika aspekter, hur andra ser på oss 
och hur vi själva ser på oss. Inklusive ett pass om baskrav på en 
fungerande organisation och förhoppningsvis reflektioner från SKL. Även 
chefskompassen dag 1 (se punkt 4 ovan) samt årsmöte. Dag två ägnas åt 
energitillsyn, Jenny har tagit fram ett bra förslag till program. 
 
Sven-Inge kontaktar Congresso för uppdrag att arrangera lämplig aktivitet 
efter middagen samt hyra av mentometerknappar. 
 
Förslag till lämpliga presenter till föredragshållarna diskuterades. 
 
Obs att kallelsen ska skickas ut till medlemmarna senast en månad innan 
årsmötet, dvs. innan den 14 februari. 
 
 

7. TVL-frågor angående ABP och olje-/fettavskiljare 
 
Yvonne rapporterar att Avesta har gjort en riskanalys avseende ABP-
kontrollen på livsmedelssidan och skickat den till Jordbruksverket för 
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vägledning. SJV har svarat att man inte lämnar tillsynsvägledning till 
enskilda kommuner utan enbart till SKL. Reidar och Jari bevakar frågan 
på nästa miljöchefsmöte på SKL.  
 
Finns EU-norm för oljeavskiljare som Sverige åtagit sig att följa. Idag 
finns inget kontrollorgan som kan utföra de i normen föreskrivna 
besiktningarna. Vi bevakar att frågan kommer med i Naturvårdsverkets 
tillsynsvägledning. 
 
Miljökontorens roll beträffande fettavskiljare diskuterades kort. 

 
8. IED-direktivet 

 
 Reidar får i uppdrag att skriva till Naturvårdsverket om 
implementeringen, men efter miljöchefsmötet på SKL. Kontaktpersoner 
på SNV: Staffan Asplind och Erik Nyström.  
 

9. Energitillsyn 
 
Diskuterades under punkten konferensprogram. 
 
 

10. Nästa möte 
 
Linköping tisdag den 22 januari i Linköping kl 10.15-14.45. 
Sista mötet innan konferensen hålls den 13 mars kl 18.00 vid Nacka 
Strand. 
 

11. Övriga frågor 
 
Sven-Inge kommer att medverka vid Naturvårdsverkets och 
Miljörapportens Miljöbalksdagar 22-23 mars. 
 
Sven-Inge har också skrivit en vinterhälsning som delades ut för 
påseende. 
 
 
 
 

Sven-Inge Svensson   Eva Frykman 
ordförande   sekreterare 

 
 
 


