
 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse 2011  
 
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 2011/2012 hade föreningen 144 medlemmar.  
 
Styrelsen 
Vid föreningens årsmöte den 8 april 2011 utsågs en styrelse bestående av: 
 
Ordförande Sven-Inge Svensson, Hässleholm (1 år) 
 
Ledamöter Reidar Danielsson, Linköping (2 år) 
 Eva Frykman, Strängnäs (2 år) 
  
 Kvarstående enligt tidigare val:  
 Högni Hansson, Landskrona (vald 2010-2011) 
 Yvonne Eklund, Västmanland-Dalarna (vald 2010-2011) 
 
Ersättare: Jari Hiltula, Östersund (2 år) 
 Lotta Olsson, Borlänge (1 år) 
 
 Kvarstående enligt tidigare val: 
 Lars Wilke, Härryda (2 år) 
   
  
Vid konstituerande styrelsemöte samma dag (2011-04-08) beslutades att fördela 
styrelseuppdragen på samma sätt som 2010, 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.  
 
Ekonomi 
Föreningen har i enlighet med årsmötets beslut tagit ut en medlemsavgift om 300 
kronor.  
 
Föreningen hade ekonomiska tillgångar om 113 845,83 kr per den 31 december 2011.  
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Verksamhet 
Inriktning 
Styrelsen har under året reviderat handlingsplanen från 2005 och därigenom prioriterat 
arbetsområden och arbetssätt för föreningen att uppnå sina syften. Strategin framhåller 
bland annat föreningens proaktiva arbete genom exempelvis agerande tidigt i 
beslutsprocessen och deltagande i nätverk, bedriva lobbyarbete och samverka. Den 
reviderade handlingsplanen i sin helhet finns på föreningens hemsida. 
 
Miljöchefsmötet 2011 
Föreningens årliga konferens, Miljöchefsmötet, genomfördes den 7-8 april i samma stad 
som den första miljöchefskonferens hölls för 10 år sedan, Helsingborg. Första dagen 
ägnades åt kommunal tillsyn ur ett näringslivsperspektiv. Vi fick höra miljöjurist Jonas 
Christensen berätta om hur dagens lagstiftning och tillsynsmodell växt fram. Därefter 
berättade Pär Bygdeson, VD för Livsmedelshandlarna, om vilka problem 
livsmedelshandlarna upplever gällande livsmedelskontrollen och frågade oss varför 
föreningen inte driver frågan om examenskrav på inspektörer. Niklas Skår från Svenskt 
Näringsliv talade om tillsyn som inte leder till miljönytta och efterfrågade snabbare svar 
och tätare kontakter mellan näringsliv och myndighet samt mer information och 
rådgivning. Camilla Björk, miljöchef i Mora/Orsa berättade om ”Forum Mora”. En 
arbetsform som involverar samtliga förvaltningar och de kommunala bolagen och syftar 
till att underlätta för företag genom att skapa enkelhet, tydliga kontaktvägar och minska 
stuprörstänket. En paneldebatt på temat tillsyn kontra näringslivsintressen ledd av 
moderator Erica Bjerström avslutade dagen. 
 
Därefter fick vi en visning av utställningen ”Konsten att bli Kung” på Dunkers 
Kulturhus och middag därefter. 
 
Andra dagen började med årsmötesförhandlingar och avtackning av Leif Schöndell som 
varit föreningens ordförande sedan 2007 och Mats-Åke Bygdemark som varit ersättare i 
styrelsen de senaste två åren.   
 
Sedan fick vi ett europeiskt perspektiv på livsmedelskontrollen där Ann-Christine 
Salomonsson från Livsmedelsverket berättade om General Audit 2010 och Harriet 
Wallin, Evira, berättade om den finska livsmedelskontrollen och de finska 
erfarenheterna från General Audit. Björn Risinger, dåvarande utredare och numera 
generaldirektör för den nya Havs- och vattenmyndigheten berättade om myndighetens 
roll och uppgifter. Avslutningsvis fick vi ett EU-perspektiv på miljötillsynen av Ingela 
Hiltula från Naturvårdsverket som berättade om och inspirerade till medverkan i 
IMPEL-nätverket.  
 
Mellan varven gavs tillfälle till det som kanske egentligen är viktigare än 
programinnehållet, nämligen samtal och erfarenhetsutbyte kollegor emellan.  
 
Övriga aktiviteter 
Föreningen påbörjade verksamhetsåret med att från årsmötet i Helsingborg tillskriva 
livsmedelsverket med anledning av verkets agerande och ställningstagande i frågan om 
kostnader och avgifter för föreläggande och förbud.  
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Föreningen har yttrat sig över två betänkanden under året; ”Revision av 
livsmedelskedjans kontrollmyndigheter, SOU 2011:23” och ”Ny instansordning för 
VA-målen, SOU 2011:53”. 
 
Vi har också tillskrivit Justitiedepartementet angående hur vi ser att bekämpandet av 
miljöbrott skulle kunna förbättras. Sammanfattningsvis föreslår vi att 
miljöbrottsutredarna anställs direkt inom miljöbrottskammaren REMA, mark- och 
miljödomstolarna dömer i brott inom miljö- och hälsoskyddsområdet och slutligen att 
tillsynsmyndigheterna ges tydligare befogenhet att göra en första bevissäkring när de 
upptäcker misstänkt miljöbrott.  
 
Alla skrivelser och betänkanden finns på föreningens hemsida. 
 
Styrelsen har gett miljöjurist Jonas Christensen i uppdrag att ta fram en ”Lathund för 
miljöchefer” som blanda annat ska beskriva miljöchefens olika lojaliteter, ge exempel 
på besvärliga situationer och ge exempel på handlingsalternativ. Lathunden kommer att 
presenteras närmare på miljöchefskonferensen 2012, vars planering för övrigt har varit 
en av styrelsens större uppgifter under året.  
 
Föreningen har haft möjlighet att delta i följande externa grupper genom av styrelsen 
utsedda kontaktpersoner: 
 

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

 Samrådsgrupp på Miljödepartementet angående regelförenklingar (Yvonne 
Eklund).  

 Tillsynsvägledningsgrupp Naturvårdsverket (Reidar Danielsson).  
 Samrådsgruppen på Livsmedelsverket (Eva Frykman) 
 IMPEL-nätverket, olika projekt  (Sven-Inge Svensson, Jari Hiltula) 
 Referensgruppen för ”Tillsynsutveckling i Väst” (Sven-Inge Svensson) 

 
 
 
 
Stockholm den 21 mars 2012 
 
 
 
Sven-Inge Svensson Högni Hansson 
 
 
 
Reidar Danielsson Yvonne Eklund 
 
 
 
Eva Frykman 
 


