
 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse 2010  
 
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 2010/2011 hade föreningen 123 medlemmar som 
representerar 143 kommuner. Antalet kommuner är högre eftersom några medlemmar 
verkar i organisationer där flera kommuner samverkar.  
 
Styrelsen 
Vid föreningens årsmöte den 18 mars 2010 utsågs en styrelse bestående av: 
 
Ordförande Leif Schöndell, Borås (1 år) 
 
Ledamöter Högni Hansson, Landskrona (2 år) 
 Yvonne Eklund, Västmanland-Dalarna (2 år) 
  
 Kvarstående enligt tidigare val:  
 Reidar Danielsson, Linköping (vald 2009-2010)  
 Eva Frykman, Strängnäs (vald 2009-2010) 
 
Ersättare: Lars Wilke, Härryda (2 år) 
  
 Kvarstående enligt tidigare val: 
 Lotta Olsson, Borlänge (vald 2009-2010)  
 Mats-Åke Bygdemark, Luleå (vald 2009-2010) 
 
Vid konstituerande styrelsemöte den 26 augusti 2010 beslutades att fördela 
styrelseuppdragen på samma sätt som 2009, dvs Högni Hansson utsågs till vice 
ordförande, Eva Frykman till sekreterare, Reidar Danielsson till kassör samt Lars Wilke 
till hemsidesansvarig.  
 
Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft fem protokollförda sammanträden, varav 
ett (26 augusti) har hållits i Stockholm och övriga per telefon.  
 
Ekonomi 
Föreningen har i enlighet med årsmötets beslut tagit ut en medlemsavgift om 300 
kronor.  
 
Föreningen hade ekonomiska tillgångar om 72 165,70 per den 31 december 2010.  
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Verksamhet 
 
Inriktning 
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 och remissarbete i begränsad omfattning samt utveckling av tillsynen.  
 
Miljöchefsmötet 2010 
Föreningens årliga konferens, Miljöchefsmötet, genomfördes den 18-19 mars i 
Spårvagnshallarna på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Första dagens förmiddag ägnades 
åt Köpenhamnsmötet. Anders Turesson, Sveriges chefsförhandlare berättade om 
förhandlingarna, Svante Axelsson, från Naturskyddsföreningen talade om förtroendet 
mellan I- och U-världen och att vi måste se fördelarna med att gå före. Thomas Sterner, 
professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet, talade om rättvisa 
fördelningsprinciper mellan i- och u-länder. På eftermiddagen höll Roger Johansson, 
Strategi och Ledarskap AB, i ett arbetsseminarium där vi under Rogers ledning i grupp 
och enskilt jobbade med ledarskapets utmaningar för oss miljöchefer. 
 
Därefter hölls föreningens årsmötesförhandlingar och dagen avslutades på 
naturhistoriska riksmuseet med visning av utställningen ”uppdrag: KLIMAT” och 
efterföljande middag. 
 
Andra dagen hade temat ”Mat och miljö”. Generaldirektör Inger Andersson, 
livsmedelsverket, var först ut och berättade dels om verkets arbete miljösmarta val och 
dels om vad som är på gång inom livsmedelskontrollen och livsmedelsverkets nya 
organisation. Därefter fick vi lyssna till Pål Börjesson, docent i energi- och miljösystem, 
som resonerade om det finns hållbara biodrivmedel och om marken kommer att räcka 
till både produktion av mat och bränsle. LRF:s miljöchef Jan Eksvärd talade om vilka 
utmaningar det svenska jordbruket står inför i sitt arbete med hållbar utveckling. 
 
Konferensens avslutades med paneldiskussion ”Vad är hållbar livsmedelsproduktion i 
ett globalt perspektiv” Förutom Pål Börjesson och Jan Eksvärd deltog även Rune 
Andersson, professor vid institutionen för livsmedelsvetenskap, SLU, samt EU-
parlamentarikerna Isabella Lövin (mp) och Christoffer Fjellner (m). Som moderator 
fungerade Erika Bjerström, SVT.  
 
Mellan varven gavs tillfälle till det som kanske egentligen är viktigare än 
programinnehållet, nämligen samtal och erfarenhetsutbyte kollegor emellan.  
 
Övriga aktiviteter 
Föreningen har under året bidragit med synpunkter på utredningen av tillsynsansvar på 
förorenade områden och i januari 2011 inlämnat ett remissvar över densamma. 
Föreningens yttrande ligger på vår hemsida. 
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Under året har i media förekommit en hel del kritik mot kommunernas sätt att bedriva 
framförallt livsmedelskontroll. Föreningen har med anledning av detta skrivit en 
debattartikel i Dagens Samhälle och också tillskrivit livsmedelsverkets generaldirektör 
Inger Andersson. Såväl brev som livsmedelsverkets svar ligger på hemsidan. 
 
Föreningen har också yttrat sig över livsmedelsverkets förslag till vägledning om 
planering av offentlig livsmedelskontroll. 
 
 
Föreningen har haft möjlighet att delta i följande externa grupper under året genom av 
styrelsen utsedda kontaktpersoner: 
 

 Samrådsgrupp Jordbruksverket kring bl.a. tvärvillkorskontrollerna (Sven-Inge 
Svensson, Hässleholm). 

 Samrådsgrupp på Miljödepartementet angående regelförenklingar (Yvonne 
Eklund).  

 Tillsynsvägledningsgrupp Naturvårdsverket (Reidar Danielsson).  
 
Inom styrelsen har Eva Frykman haft ett särskilt uppdrag att följa livsmedelsfrågorna.  
 
 
Den kanske viktigaste uppgiften för styrelsen under året har varit planeringen av 2011 
års Miljöchefsmöte.  
 
 
Helsingborg den 6 april 2011 
 
 
 
Leif Schöndell Högni Hansson 
 
 
 
Reidar Danielsson Yvonne Eklund 
 
 
 
Eva Frykman 
 


