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Verksamhetsberättelse 2013
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 2013/2014 hade föreningen 145
medlemmar som representerar 166 kommuner.

Styrelsen
Vid föreningens årsmöte den 14 mars 2013 utsågs en styrelse bestående av:
Ordförande:

Sven Inge Svensson, Hässleholm(1 år)

Ledamöter:

Reidar Danielsson, Linköping (2 år)
Jenny Jonsson, Borlänge (2 år)
Kvarstående enligt tidigare val:
Yvonne Eklund, Avesta (1 år)
Högni Hansson, Landskrona (1 år)

Ersättare:

Jari Hiltula, Östersund (2 år)
Ann-Charlotte Glantz (1 år)
Kvarstående enligt tidigare val:
Lars Wilke, Härryda (1 år)

Vid styrelsemöte den 3 september 2013 beslutade styrelsen att entlediga Yvonne
Eklund på hennes begäran och att samtidigt adjungera Eva Frykman till styrelsen.

Ekonomi
Föreningen har i enlighet med årsmötets beslut tagit ut en medlemsavgift om 300
kronor. Föreningen hade ekonomiska tillgångar om 133 175 kronor den 31
december 2013.

Verksamhet
Under det gångna året har styrelsen på föreningens uppdrag deltagit i
rundabordssamtal med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Boverket för att
lämna synpunkter och inspel kring behovet av vägledning inom tillsyn på
energihushållning. Det har bland annat inneburit att vi gett synpunkter på en
kommande gemensam ord- och begreppslista samt på nu utgivet
vägledningsmaterial från Energimyndigheten.

Synpunkter till olika instanser

Yttrande över framtida miljö- och hälsoskyddsutbildning, brev till
Stockholms Universitet.

Yttrande över bullersamordningsutredningen till Miljödepartementet
Debattartiklar

Debattartikel om statlig och kommunal tillsyn i Naturvetaren

Debattartikel om fördelar med kommunal tillsyn i Miljöaktuellt
Deltagit i andra möten, styrelser och grupper:

Naturvårdsverkets forum för dialog om Miljöbalken, Yvonne Eklund

Tillsyns- och föreskriftsrådet, Yvonne Eklund

Medverkat vid Miljöbalksdagarna 2013, Sven-Inge Svensson

IMPEL möte om ”Using supply chains”, Sven-Inge Svensson

Samtal om tillsyn med Naturvårdsverket, Helena Holmgren, Anna
Norberg i Eskilstuna samt Jari Hiltula.

Miljöchefsmötet 2013
Föreningens årliga konferens genomfördes 14-15 mars 2013 vid Nacka strand.
Temat var: Håller vi måttet? Ett 60-tal kommunala miljöchefer deltog i
konferensen som enligt utvärderingen var mycket uppskattad.
Torsdagens program hade som mål att ställa oss själva frågan om tillsynen håller
måttet och hur fungerar egentligen vårt redskap tillsyn? Många har ju synpunkter
på kommunal tillsyns vara eller icke vara. Som stöd för vår fråga hade bland annat
Svante Axelsson - Naturskyddsföreingen, Margareta Svenning – Länsstyrelsen
Skåne och Arne Wallin – Näringslivets miljöchefer inspel på temat.
Fredagen vigde vi åt det ständigt aktuella ämnet energitillsyn. Vi var mycket nöjda
med att samla de tre tunga centrala myndigheterna inom området;
Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Boverket för att berätta om sin syn på
energitillsyn och vad som är på gång. Trots sjukfrånvaro blev diskussionerna bra
och vi fick i uppdrag att fortsätta med rundabordssamtal med de tre verken.

Stockholm den 20 mars 2014
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