
 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse för 2008 
 
Föreningen Kommunala Miljöchefer bildades vid ett konstituerande årsmöte den 2-3 
oktober 2003.  
 
Miljöchefer eller motsvarande som är anställda hos en primärkommun kan vara med-
lemmar i föreningen. Vid årsskiftet 2008/2009 hade föreningen 111 medlemmar som 
representerar 118 kommuner. Antalet kommuner är högre eftersom några medlemmar 
verkar i organisationer där flera kommuner samverkar.  
 
Styrelsen 
Vid föreningens årsmöte den 28 februari 2008 utsågs en styrelse bestående av: 
 
Ordförande Leif Schöndell, Borås (1 år) 
 
Ledamöter Högni Hansson, Landskrona (2 år) 
 Gregor Holmgren, Helsingborg (2 år) 
 Kvarstående enligt tidigare val:  
 Reidar Danielsson, Linköping (vald 2007-2008)  
 Carina Edblad, Örnsköldsvik (vald 2007-2008) 
 
Ersättare: Lars Wilke, Härryda (2 år) 
 Kvarstående enligt tidigare val: 
 Eva Frykman, Strängnäs (vald 2007-2008) 
 Lotta Olsson, Borlänge (vald 2007-2008) 
 
Vid styrelsens möte den 7 april 2008 utsågs Högni Hansson till vice ordförande, Carina 
Edblad till sekreterare samt Reidar Danielsson till kassör. Lars Wilke utsågs till ansva-
rig för föreningens hemsida.  
 
Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft fyra protokollförda sammanträden. 
 
Ekonomi 
Föreningen har i enlighet med årsmötets beslut tagit ut en medlemsavgift om 300 
kronor.  
 
Föreningen hade ekonomiska tillgångar om 67 574,78 per den 31 december 2008.  
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Verksamhet 
Styrelsens arbete har inriktats på aktiviteter enligt föreningens handlingsplan från den 
14 januari 2005. Genom planen har arbetet styrts mot utveckling och stöd i ledarskapet, 
lobbyarbete, remissarbete i begränsad omfattning samt utveckling av tillsynen.  
 
Föreningens årliga konferens, Miljöchefsmötet 2008, genomfördes den 28-29 februari 
2008 på Piperska Muren på Kungsholmen i i Stockholm. Konferensen innehöll som 
vanligt en blandning av ledarskaps- och miljöfrågor. FN:s klimatkonferens på Bali, 
kritik av FN:s klimatpanel, havsmiljöfrågor och en paneldebatt på temat övergödning 
fanns på programmet liksom ett pass om hur man möter massmedia. Mellan varven 
hanns föreningens årsmöte med, liksom det som kanske egentligen är viktigare än pro-
graminnehållet, nämligen samtal och erfarenhetsutbyte kollegor emellan.  
 
Under året har ordföranden i två nyhetsbrev till medlemmarna informerat om förening-
ens aktiviteter.  
 
Föreningen har yttrat sig över en statlig utredning: 

 Förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVS FS 2005:20) om 
livsmedelshygien – godkännande och registrering.  

 
Föreningen har haft möjlighet att delta i följande externa grupper under året genom av 
styrelsen utsedda kontaktpersoner: 

 Samrådsgrupp Jordbruksverket kring bl.a. överflyttningen av djurskyddet till 
länsstyrelsen samt tvärvillkor (Sven-Inge Svensson, Hässleholm) 

 Samrådsgrupp på Miljödepartementet angående regelförenklingar (Gregor 
Holmgren, Helsingborg) 

 
Inom styrelsen har Eva Frykman, Strängnäs, haft ett särskilt uppdrag att följa livs-
medelsfrågorna. Föreningen har lämnat ett förslag till Sveriges Kommuner och Lands-
ting om att de ska ta fram ett informationsmaterial till livsmedelsföretagare på främ-
mande språk. Det fick positiv respons och föreningen bidrar med underlag.  
 
Lars Wilke, Härryda, har bevakat frågor kring den nya kemikalielagstiftningen (Reach).  
 
I anslutning till styrelsemötet i september träffade styrelsen sin motsvarighet i 
Miljövårdsdirektörernas förening som är ett närverk för cheferna på länsstyrelsernas 
miljövårdsenheter. Bl.a. diskuterade vi tillsynsvägledning och länsstyrelsernas roll i 
denna.  
 
Styrelsen har vidare arbetat med frågan om medlemsrekrytering till föreningen. Antalet 
medlemmar ökade visserligen något 2008 jämfört med året innan, men ett rimligt mål är 
att vi ska ha minst hälften av landets miljöchefer med i föreningen för att bli starkare 
och mer representativa. En viktig del i detta är marknadsföringen av föreningen och vår 
verksamhet. Som ett led i att utveckla denna har föreningens hemsida uppdaterats och 
en ny grafisk profil tagits fram. Vidare har arbete påbörjats med en ny informations-
folder som beskriver föreningen.  
 
En viktig uppgift för styrelsen har även varit planeringen av 2009 års Miljöchefsmöte.  
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Stockholm den 17 mars 2009 
 
 
 
Leif Schöndell Högni Hansson 
 
 
 
Carian Edblad Reidar Danielsson 
 
 
 
Gregor Holmgren 
 


