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Protokoll styrelsemöte 2013-10-24 
 
Deltagande i telefonmötet: 
Sven-Inge Svensson, Jenny Jonsson, Reidar Danielsson, Högni Hansson, Eva 
Frykman, Lars Wilke, Jari Hiltula (till 10.00) 
 

 
1. Ordförande förklarar mötet öppnat  
 
2. Protokolljusterare 
Reidar Danielsson utses. 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Punkterna återkommer på dagens möte. 
 
4. Energi i tillsynen  
a. Rundabordssamtal  
Jenny redogjorde för samtalen med Boverket, Naturvårdsverket och 
Energimyndigheten. Anteckningar är skickade innan mötet. 
Samtalen fortsätter. 
 
b. Vägledningsmaterial 
Styrelsen har tagit del av materialet. Synpunkter lämnade av Jenny, dock ej för 
styrelsens räkning. Det var inte en formell remiss, styrelsen bedömer inte att något 
ställningstagande från den behövs i detta läge.  
 
5. Yttrande över 
a. Framtida miljö- och hälsoskyddsutbildning. 
 
Vi behöver klargöra behovet av utbildade inspektörer och hur vi ser på kvaliteten 
på de som kommer ut. Vi bedömer att utbildningen i Stockholm är kvalificerad 
utbildning som kan utvecklas. Behov finns av denna utbildning i 
Stockholmsregionen. De som utbildas får i största utsträckning jobb och fungerar 
bra i yrkeslivet. 
Kommunerna behöver inspektörer med olika bakgrund. Stockholmsutbildningen 
ger Sveriges miljökontor en bredare kompetens. Dessa utbildningar gör att 
personer med annan utbildning och yrkeserfarenhet får de redskap de behöver för 
att arbeta som inspektörer.  
 
Sven-Inge skriver ett förslag till en skrivning från styrelsen. 
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b. Bullersamordningsutredningen  
I förslaget finns förslag på att i detaljplaner och bygglov skall en hälsobedömning  
göras.  
 
Skall vi yttra oss så skall vi ha hälsoaspekten som utgångspunkt. 
Vi måste ha rätt att agera och använda Miljöbalken. 
 
Högni skriver ett kort svar och stämmer av med styrelsen. 
 
6. YMH-förfrågan om samarbete 
YMH har hört av sig via Anne-Li Marander som är ledamot i styrelsen: 
Föreningens kongresser har vikande antal deltagande. 
Hittills har kongresserna haft fokus på sakfrågor. Anne-Li deltog i TUV;s 
seminarium och bedömer att det är dessa frågor det finns ett sug efter hos 
inspektörerna. 
 
Om vi ser att miljöchefens roll är i förändring kan vi då se kopplingar mellan 
inspektörernas behov av förändrad kompetens och ledare, finns det möjlighet att 
samarbeta? Finns det gemensamma frågor kring framtidens inspektörer och 
framtidens miljöchefer? 
 
Om YMH på något sätt skall prata på konferensen, vad skall frågeställningen vara? 
Vi diskuterar detta vidare vid nästa möte. 

 
7. Programmet för Konferensen 2013.  
Se anteckningar från denna punkt i Utkast till program 2 som bifogas. 
 
8. Nästa möte 13 november 2013 i Stockholm på SKL 
Tid: 09.15 – 15.00 
 
9. Förfrågan till Jari Hiltula från Naturvårdsverket, Lena Callermo 

Förslag på 3-4 miljöchefer, samtal om tillsynsvägledning och tillsyn. 
Jari Hiltula, Jenny Jonsson och Lars Vilke kan delta. 
Alla funderar på fler förslag till nästa möte. 

 
 
 
 
Sven-Inge Svensson Jenny Jonsson 
Ordförande Sekreterare 
 
 
Justerare 
Reidar Danielsson 
 


