Verksamhetsberättelse 2012
Föreningen Kommunala Miljöchefer bildades vid ett konstituerande årsmöte den 2-3
oktober 2003.
Miljöchefer eller motsvarande som är anställda hos en primärkommun kan vara medlemmar i föreningen. Vid årsskiftet 2012/2013 hade föreningen 130 medlemmar som
sammanlagt företräder 155 kommuner med drygt 7,2 miljoner invånare av Sveriges
befolkning på ca 9,5 miljoner.
Styrelsen
Vid föreningens årsmöte den 22 mars 2012 utsågs en styrelse bestående av:
Ordförande

Sven-Inge Svensson, Hässleholm (1 år)

Ledamöter

Högni Hansson, Landskrona (2 år)
Yvonne Eklund, Västmanland-Dalarna (2 år)
Kvarstående enligt tidigare val:
Reidar Danielsson, Linköping (2011-2012)
Eva Frykman, Strängnäs (2011-2012)

Ersättare:

Lars Wilke, Härryda (2 år)
Jenny Jonsson, Borlänge (2 år)
Kvarstående enligt tidigare val:
Jari Hiltula, Östersund (2011-2012)

Vid konstituerande styrelsemöte samma dag (2012-03-22) beslutades att fördela
styrelseuppdragen på samma sätt som 2011, 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 sex protokollförda sammanträden. Ett av
mötena förlades till Västerås för att ta del av Västerås kommuns kvalitetsarbete ur ett
ledningsperspektiv.
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Ekonomi
Föreningen har i enlighet med årsmötets beslut tagit ut en medlemsavgift om 300
kronor.
Föreningen hade ekonomiska tillgångar om 114 736 kr per den 31 december 2012.

Verksamhet
Under det gångna året har styrelsen på föreningens uppdrag arbetet med att färdigställa
miljöchefshandboken som är en juridisk betraktelse över miljöchefens roll i den
kommunala politiska organisationen. Till denna har vi även tagit fram en etisk kompass
som presenteras vid årsmötet 2013.
Miljöchefsmötet 2012

Föreningens årliga konferens, Miljöchefsmötet, genomfördes den 21-22 mars i Nacka
Strand, Stockholm lockade ett 60-tal medlemmar. Det blev två intensiva och
inspirerande dagar på temana Miljöchefens roll och Tillsynsstrategier för framtiden.
Mellan varven gavs också tillfälle till det som kanske egentligen är viktigare än
programinnehållet, nämligen samtal och erfarenhetsutbyte kollegor emellan.
Vi fick en inblick i justitieombudsmannens arbete med tillsyn i miljö- och
hälsoskyddsärenden. Därefter berättade åklagare Ingvar Wennersten vid riksenheten för
miljö- och arbetsmiljöbrott om arbetet med miljöbrottsbekämpning. Rickard Sandberg
gav oss en inlevelsefull beskrivning av ”Äppelkriget anno 2011” som gällde konflikten
mellan dricksvattenskyddet och bekämpningsmedelsanvändning i äppelodlingarna på
Österlen. Rickards berättelse blev en bra introduktion till dagens fortsatta diskussioner
om ”Den rättrådige miljöchefen” som leddes av Jonas Christensen och Carl-Gustaf
Spangenberg vilka fått styrelsens uppdrag att ta fram en manual för miljöchefer. Dagen
avslutades med årsmötesförhandlingar och avtackning av Lotta Olsson som lämnade
styrelsen efter 5 års engagemang.
Andra dagen inleddes av miljöminister Lena Ek som gav sin syn på miljöarbetet men
fick också ett och annat medskick från föreningen, bland annat vad gäller
miljöbrottsbekämpningen. Därefter pratade Naturvårdsverket tillsynsstrategier för
framtiden i såväl nationellt som internationellt perspektiv. Verket representerades av
Maria Ågren, Pirjo Körsén och Zofia Tucinska. Avslutningsvis fick vi en mycket
inspirerande föredragning om energitillsyn av Magnus Sjögren från Energimyndigheten.

Övriga aktiviteter

Ordförande och vice ordförande har haft föreningens uppdrag att fortsätta föreningens
arbete för att förbättra bekämpningen av miljöbrott. Arbetet har resulterat i ett antal
debattartiklar och andra tidningsartiklar.
Föreningen har tillskrivit Naturvårdsverket i fråga om tillsynsvägledning gällande
industriemissionsdirektivet, IED och också framfört synpunkter på den generella
tillsynsvägledningen från Naturvårdsverket.
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Skrivelserna finns på föreningens hemsida.
Föreningen har haft möjlighet att delta i följande externa grupper genom av styrelsen
utsedda kontaktpersoner:






Samrådsgrupp Jordbruksverket kring bl.a. tvärvillkorskontrollerna (Sven-Inge
Svensson).
Samrådsgruppen på Livsmedelsverket (Eva Frykman)
IMPEL-nätverket, olika projekt (Sven-Inge Svensson)
Referensgruppen för ”Tillsynsutveckling i Väst” (Sven-Inge Svensson)
SKL´s nätverk för miljöchefer (Reidar Danielsson, Jari Hiltula)

Stockholm den 13 mars 2013

Sven-Inge Svensson

Högni Hansson

Reidar Danielsson

Yvonne Eklund

Eva Frykman

