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Närvarande: 
Leif Schöndell, ordf 
Lotta Olsson 
Reidar Danielsson 
Eva Frykman 
Gregor Holmgren 
Lars Wilke 
  
Plats: SKL, Stockholm 
 
Protokollet justeras av ordförande och sekreterare. 
 

 
§ 1 Mötets öppnande 
     Ordförande öppnade mötet. 
 
§ 2 Dagordning 

Dagordningen godkändes av styrelsen. 
 

§ 3 Sekreterare 
 Till sekreterare valdes Reidar Danielsson 
 

§ 4 Protokoll 
Föregående protokoll var inte klart, ordförande skulle komplettera med de siste 
punkterna samt skicka protokollet till Lars W för publicering på hemsidan. 

     
§ 5 Ekonomisk rapport 

Reidar informerade att vi nu hade 111 medlemmar som representerar 113 
kommuner samt att vi har 6 265 kr på pg kontot och ca 60 000 kr på vårt 
bankkonto.  
 

§ 6 Information från arbetsgrupperna. 
Gregor rapporterade att de två möten han varit på gällande regelförenkling inte 
varit så konstruktiva, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen tar den 
största delen av tiden så det blir inte så mycket över för diskussion. Nästa möte 
är den 17 december och då kan inte Gregor delta. Han fortsätter följa arbetet och 
kommer att kontakta SKL för att få vetskap om vad som sägs den 17. Gregor 
informerade om att miljödepartementet kommit med en promemoria Ds 2008:83 
”enklare och bättre täktbestämmelser”. Lars skulle läsa den för att se om det var 
något för oss. 
 
Eva informerade om att slopandet av godkännandeprövningen inom 
livsmedelsområdet flyttas fram vilket också innebär att det gemensamma 
informationsmaterialet, om lagstiftningen på olika språk, som skall tas fram i 
samarbete med SKL också skjuts fram. 
 



 
 

 

Lars som ansvarar för hemsidan lovade se till så att bilden på framsidan byts ut. 
Reidar skickar den senaste medlemslistan till styrelsen och Lars uppdaterar 
sedan medlemslistan på hemsidan. 
   

§ 7 Broschyr. 
Gregor redovisar ett utkast på en ny informationsbroschyr om föreningen. 
Reidar skulle kontrollera med den informatör de hade på förvaltningen om hjälp 
för att ta fram ett förslag. Förslaget skickas sedan ut på ”remiss” till styrelsen.  

 
§ 8 YMH 

Styrelsen diskuterade möjligheterna med att samarbete med yrkesföreningen för 
miljö- och hälsoskyddsinspektörer, eftersom de enligt uppgift också hade en 
chefsenhet. Vi beslutade att bjuda in föreningen till ett styrelsemöte under våren 
2009. Ordförande fick i uppdrag att kontakta föreningen.     

  
§ 9 Miljöchefsmötet 2009 

Styrelsen diskuterade de olika förslag på teman och personer som var intressanta 
att bjuda in till mötet den 26-27 mars. 
Följande bestämdes: 
Dag 1 handlar om ledarskap och Gregor hade fått klartecken från Gunnar 
Wetterberg som får starta kl 10.00 och hålla på till lunch sedan är förslaget att 
Bengt Jakobsson kommer efter lunch, Gregor bokar honom och hör av sig till 
styrelsen om det inte lyckas. Resterande tid på eftermiddagen går till 
gruppmöten och årsmötesförhandlingar. Gregor förbereder frågor och Reidar 
gör en lämplig gruppindelning när vi vet vilka som kommer på mötet. 
 
Dag 2 handlar om klimatfrågan och vi har fått klartecken från Thomas Hickler 
som får starta dagen sedan hade Gregor förslag på två andra personer med 
regional och lokal anknytning. Gregor kollar upp dessa namn. Lars W föreslog 
att vi avslutar dagen med en miljöjournalist (Bondesson). Lars kontaktar honom 
för att se om det passar.  

 
§10 Nästa möte 
 

Bestämdes att nästa styrelsemöte skall vara i Stockholm fredag den 13/2 kl 
10.00-15.00 
 

 
 
 
 
Leif Schöndell    Reidar Danielsson 
Ordförande    Sekreterare 
 

 


