
 

 
 
 
Protokoll styrelsemöte 2009-05-07 
 
Närvarande: Leif Schöndell, Lotta Olsson, Reidar Danielsson, Lars Wilke, Mats-
Åke Bygdemark, Yvonne Eklund, Eva Frykman 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Leif Schöndell öppnade mötet. 
 

2. Dagordning 
Dagordningen godkändes av styrelsen. 

 
3. Protokolljustering 

Protokollet justeras av ordförande. 
 

4. Konstituering av nya styrelsen, mötestider och -former 2009.  
Styrelsen enades att fördela styrelseuppdragen enligt följande: Högni 
Hansson, vice ordförande; Reidar Danielsson, kassör; Eva Frykman, 
sekreterare; Lars Wilke, hemsidesansvarig.  
 
Styrelsen beslutade att ha två styrelsemöten under hösten, det första i 
Stockholm och det andra som telefonmöte. Var och en ges i uppdrag att 
undersöka videokonferensmöjligheterna från resp kommun. Nästa möte 
hålls den 27 augusti på SKL, Lotta bokar lokal. Vi träffas kvällen innan på 
Sjöfartshotellet. 
 

5. Utvärdering av 2009 års konferens 
 Konferensen var lyckad, föreläsarna gav inspiration och insikter.  
 Mycket bra paneldebatt, men det vore kanske ändå lämpligt att 

byta ut de som deltagit många gånger. 
 För kort tid avsatt för paneldebatten gjorde att ingen tid fanns för 

frågor från åhörarna. 
 Spårvägshallarna fungerade bra som konferenslokaler. 

Kvällsaktiviteten (besöket på Tekniska museet) var uppskattad. 
Gruppdiskussionerna kan utvecklas. Där skulle vi kunna fånga upp 
synpunkter från medlemmarna gällande föreningens verksamhet. 
Eftersom det finns ett behov av att diskutera verksamhet vid 
konferensen skulle gruppdiskussionerna också vara ett forum för 
detta. 

    

    

 



 

 
6. Tid och plats för nästa års konferens 

Styrelsen beslutar att 2010 års miljöchefsmöte ska äga rum den 18-19 
mars. Ordförande kontaktar Lars Rudbert för bokning av lokaler, gärna 
Spårvägshallarna. Beroende av vad som finns i evenemangskalendrarna 
nästa vår har vi ett liknande kvällsprogram som i år, exempelvis besök på 
någon aktuell utställning.  
Uppslag till teman för nästa års konferens: 

 Säkra livsmedel 
 Hållbar livsmedelsproduktion 
 Hållbara städer – planering 
 Ordförandeskapet 
 

7. Verksamheten 2009 
Regelförändringsgruppen: Yvonne stämmer av med Gregor och träder in i 
hans ställe. 
Tillsynsvägledningsgruppen: Reidar fortsätter i gruppen samt kontaktar 
ordförande i miljövårdsdirektörernas förening för ett förnyat möte. Denna 
gång med inriktning på just tillsynsvägledning. 
Tvärvillkorskontrollen: Sven-Inge ombeds fortsätta med uppdraget, samt 
inbjuds av ordförande av delta vid nästa styrelsemöte, i augusti. 
Miljöprocessutredningen: Styrelsen uppdrar åt Lars att med bistånd av 
Yvonne skriva fram ett yttrande. 
Livsmedelssäkerhetsutredningen: Styrelsen uppdrar åt Eva och Leif att skriva 
fram ett yttrande. 
Hemsidan: Lars vill ha mer material till hemsidan. Samtliga tillgängliga PP-
presentationer från miljöchefsmötet är utlagda samt JO-besluten angående 
jäv från Helsingborg och Tjörn ligger ute. 
Livsmedelsinformation på främmande språk: Godkännandeprövning slopas 
från första 1 december, Eva tar fram material att överlämna till SKL för 
översättning. 
 

 
8. Medlemsanslutning och ekonomi 
Föreningen har för närvarande 109 betalande medlemmar som representerar 
120 kommuner. Ekonomin är tillfredsställande. 

 
9. Övriga frågor 
Enkät socialstyrelsen: Socialstyrelsen har bett föreningen ta en titt på en 
förestående enkät gällande kommunernas och länsstyrelsernas tillsyn av 
verksamhet i vårdlokaler. Leif överlämnar våra synpunkter till Margareta 
Palmqvist på socialstyrelsen. 

    

    

 



 

    

    

 

Uppföljning IDG: Tidningen miljöaktuellt bevakade miljöchefsmötet vilket 
lett till ett par artiklar. Vi har fått en förfrågan att medverka vid 
Almedalsveckan. Styrelsen beslutar att tacka nej. 
Internationella frågor: Gunilla Sallhed meddelar att hon inom kort börjar 
arbeta på naturvårdsverket och därmed inte kan fortsätta som föreningens 
kontaktperson i internationella frågor. 
Krönika: Föreningen har fått en förfrågan från tidningen Miljö- och 
utveckling att skriva en krönika. Leif åtar sig uppdraget. 

 
 
 
 
Leif Schöndell   Eva Frykman 
ordförande    sekreterare 

 
 
 
 
 

 
 
  


