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Verksamhetsberättelse 2014  

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 2014/2015 hade föreningen 145 
medlemmar som representerar 166 kommuner.  

Styrelsen  

Vid föreningens årsmöte den 20 mars 2014 utsågs en styrelse bestående av:  

Ledamöter: 
Ordförande: Sven Inge Svensson, Hässleholm(1 år)  
Jari Hiltula, Östersunds kommun, nyval (2 år)  
Anders Ramberg, Falkenbergs kommun, nyval (2år) 
  
Kvarstående enligt tidigare val:  
Jenny Jonsson, Borlänge kommun, 1 år kvar 
Ann-Charlotte Glantz, Upplands Väsby kommun, fyllnadsval (1år) 

Ersättare:  
Helena Götherfors Westman, Södertälje kommun, nyval (2 år) 
Annica Malmer, Habo-Mullsjö, nyval (2 år) 

Kvarstående enligt tidigare val:  
Lars Wilke, Härryda (1 år)  

Vid årsmötet avtackades vice ordförande, tillika en av initiativtagarna till vår 
förening, Högni Hansson efter 11 år i styrelsen, Reidar Danielsson, Linköping 
efter 10 år och Yvonne Eklund, Västmanland-Dalarna efter 4,5 år i styrelsen. 

Vid styrelsemöte den 15 september 2014 beslutade styrelsen att entlediga Jenny 
Jonsson på hennes egen begäran från sitt styrelseuppdrag och som sekreterare då 
hon övergått i statlig tjänst på Naturvårdsverket. Styrelsen beslutade också att utse 
Anders Ramberg till ny sekreterare fram till årsmötet.   

Under det gångna året har styrelsen haft 6 styrelsemöten varav två telefonmöten. 

Ekonomi  



Föreningen har i enlighet med årsmötets beslut tagit ut en medlemsavgift om 300 
kronor. Föreningen hade ekonomiska tillgångar om 142 665  kr den 31 december 
2014.  
Verksamhet  

Under det gångna året har styrelsen på föreningens uppdrag deltagit i ett flertal 
aktiviteter som alla har syftat till att delge föreningens synpunkter kring behovet 
av tillsynsvägledning och gemensam syn kring kunskaps- och informations-
försörjning kring IED. Föreningen har dessutom lämnat remissvar i utredningar 
kring PBL och tillsynsvägledning (se redovisning nedan).  

Vidare har styrelsen arbetat med att följa upp och utvärdera förgående miljöchefs-
möte på Häringe slott, samt planera för 2015 års miljöchefsmöte.  

Vid flera av styrelsemötena har frågorna kring marknadsföring av föreningen och 
satsning på ökad medlemsvärvning varit med på dagordningen. Styrelsen har fått 
hjälp av medlemmar i föreningen att upprätta en aktuell sammanställning på hur 
våra medlemmar fördelar sig i landet. 

Synpunkter till olika instanser: 

Föreningen har avgett yttrande över remisser: 

• Boverkets remiss ”Effektivare PBL”  
• Statskontorets utredning om tillsynsvägledning 

  
Deltagit i andra möten, styrelser och grupper:  

• Deltagande i Naturvårdsverkets samverkansprogram om 
informationsförsörjning IED, Sven Inge Svensson 

• Deltagande i Miljösamverkan Sveriges tillsynsreferensgrupp kring IED-
tillsyn, Sven-Inge Svensson 

• Möte kring kunskaps- och informationsförsörjning kring IED med 
koppling till de registerprogram som finns i våra kommuner (Castor, 
ECOS, MiljöReda), Sven-Inge Svensson 

• Naturvårdsverkets forum för dialog om Miljöbalken, Jari Hiltula 

• Tillsyns- och föreskriftsrådet, Jari Hiltula och Dave Borg  

• Medverkan i paneldebatt om ”IED, miljöbalken och den svenska 
modellen” vid Miljöbalksdagarna 2014, Sven-Inge Svensson  
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Miljöchefsmötet 2014  

Föreningens årliga konferens genomfördes 20-21 mars 2014 vid Häringe Slott. 
Temat för konferensen var: Vart är vi på väg? – Styrande strategier och tillitsfull 
tillsyn. 

Ett drygt 70-tal kommunala miljöchefer deltog i konferensen som enligt 
utvärderingen var mycket uppskattad, dock med vissa synpunkter kring val av 
konferensplats, eftersom det upplevdes svårt med kommunikationer till och från 
konferensplatsen. De bägge dagarnas program hade som mål att med en spanares 
krav på ett flertal belägg, komma fram till svar på vart vi är på väg gällande tillsyn.  

Under torsdagen redovisade staten, genom Naturvårdsverket och Livsmedels-
verket, antagna nationella strategier och hur de anses påverka kommunernas 
tillsyn. Därpå följde ett nedslag i strategiskt folkhälsoarbete från Folkhälso-  
myndigheten, statistik ur Miljöhälsorapporten från Karolinska institutets avdelning 
för miljömedicin, för att avslutas med Jönköpings kommun som redovisade goda 
exempel från strategiskt hälsoskyddsarbete. 

Torsdagen avslutades med en redovisning kring hur tillsynsutveckling och andra 
styrmedel än tillsyn kan skapa ”verkstad” i vårt arbete. Detta gjordes genom en 
intressant föredragning av resultat från Naturvårdsverkets projekt ”Effektivare 
Miljötillsyn (EMT)”. Polismyndigheten i Västmanland redogjorde för arbete med 
miljöbrottsutredningar. Avslutningsvis fick vi en inblick i Miljööverdomstolens 
arbete.  

Svaret på om vi är på rätt väg kom att redovisas under fredagen med exempel från 
såväl politik (Gustav Fridolin, språkrör Mp), statliga utbildningsinstitutioner 
(Universiteten i Uppsala och Lund) som hur man arbetar på miljödepartementet. 
Det sista inslaget för årsmötet var en redovisning från västra Sverige över ett 
tillsynsutvecklingsprojekt mellan 55 kommuner och två länsstyrelser. 

Vilket är då svaret och ”vårt ljus i tunneln”? Kanske inte helt så entydigt, men om 
man bakar ihop alla inslagen till ett ”bakverk”, så kanske man kan känna smakerna 
av förståelse för uppdraget, tillsynsvägledning, tillsynsutveckling och ledarskaps-
perspektiv. 

Stockholm, Lidingö den 12 mars 2015  

Sven-Inge Svensson Ann-Charlotte Glantz Jari Hiltula 

  
Anders Ramberg Lars Wilke  Annica Malmer 
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Helene Götherfors Westman 

!  4


