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Verksamhetsberättelse 2015  
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 2015/2016 hade föreningen 131 

medlemmar som representerar 154 kommuner.  

 

Styrelsen  
Vid föreningens årsmöte den 12 mars 2015 utsågs en styrelse bestående av:  

 

Ledamöter: 

Ordförande: Sven Inge Svensson, Hässleholm 1 år  

Jari Hiltula, Östersunds kommun, 1 år kvar  

Anders Ramberg, Falkenbergs kommun, 1år kvar 

Anne-Charlotte Glantz, Upplands Väsby kommun, omval på 2 år 

Annica Malmer, Habo-Mullsjö, nyval på 2 år 

 

Ersättare:  

Helena Götherfors Westman, Södertälje kommun, 1 år kvar 

Björn Berséus, Lunds kommun, nyval på 2 år 

Eva Kinnvall, Skellefteå kommun, 1 år kvar 

 

Vid årsmötet avtackades Lars Wilke och Jenny Jonsson för deras arbete i 

föreningens styrelse. Lars och Jenny hade då varit styrelserepresentanter i 9 år 

respektive 3 år. 

 

Vid styrelsemöte i samband med årsmötet den 12 mars 2015, utsåg styrelsen 

Anders Ramberg till sekreterare, Ann-Charlotte Glantz till kassör, och Annica 

Malmer till vice ordförande. Annica är också föreningens hemsidesansvarige.  

Under det gångna året har styrelsen haft 6 styrelsemöten. 

 

Ekonomi  
Föreningen har i enlighet med årsmötets beslut tagit ut en medlemsavgift om 300 

kronor. Föreningen hade ekonomiska tillgångar om 212 579  kr den 31 december 

2015.  

 

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 (Informationsstöd), EBH-stödet (Efterbehandling av 

förorenad mark), ToFR (Tillsyns- och föreskriftsrådet), Miljöbalksprojektet.  
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Vidare har styrelsen arbetat med att följa upp och utvärdera förgående miljöchefs- 

möte på Scandic Foresta, samt planerat för 2016 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. Här vill styrelsen ge Öjvind Hatt ett stort 

erkännande för sitt arbete med att sammanställa en bild över avgiftstaxor i landets 

kommuner.  

 

Vid styrelsemöten under hösten diskuterats Statskontorets rapport kring avgifter 

inom livsmedelskontrollen, samt förslag till nya arbetsuppgifter för miljö- och 

hälsoskyddsnämnderna kring ”Skönhetsbehandlingar” – SOU 2015:100. 
 

Synpunkter till olika instanser: 

 

Föreningen har genom styrelsen lämnat skrivelser till: 

 

 Miljödepartementet med fokus på behovet av att en lokal myndighet är 

effektiv, kompetent, tillgänglig, likvärdig tillsyn, och där organisationen 

inte äventyras av sammanslagning av drift och tillsyn, samt att det saknas 

en statlig regelbunden kvalitetssäkrad kontroll och tillsyn. 

 

 Justitieombudsmannen – JO – med anledning av den jävskonflikt som 
uppstått i Östra Göinge.  

 

Deltagit i andra möten, styrelser och grupper:  

 

 Kommunernas tillgång till EBH-stödet – KMC:s  representant är Anna 
Kölfeldt. 

 

 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, KMC representeras 
av Jari Hiltula, Gunnar Söderholm, Helena Götherfors och Thomas 

Hammarlund. 

 

 Tillsyns- och föreskriftsrådet, KMC har under året representerats av Jari 

Hiltula och Helena Götherfors.  

 

 Deltagande i möte kring finansiering av efterbehandling av förorenade 
områden, KMC representerat av Sven-Inge Svensson. 
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Miljöchefsmötet 2015  
Föreningens årliga konferens genomfördes 12-13 mars 2015 vid Scandic Foresta, 

Stockholm. Temat för konferensen var: ”Framtidens miljöchef - stolt, professionell 

och proaktiv i omställningens tid”. 

 

Det var 78 kommunala miljöchefer som deltog i konferensen, som enligt 

utvärderingen var mycket uppskattad. Maten och kommunikationer till och från 

platsen upplevdes som bra. Det som inte upplevdes som bra var att ljudet ute i 

korridor och i mötessal inte fungerade, och att boendet upplevdes som krångligt 

med långa korridorer och trappor. Positiva kommentarer från deltagarna kring 

dagarna var att det upplevdes som roligt och givande att arbeta i små grupper, bra 

med deltaganden från generaldirektörer, bra att lyfta fram behovet av gott 

ledarskap inom offentlig förvaltning. 

 

Önskemål för framtiden är att vi kanske kan arbeta fram en ”verktygslåda” för 

chefer, mer exempel från vardagen kring planering och genomförande, d v s Goda 

exempel, samt hur vi mer kan arbeta med att stödja chefer som upplever utsatthet i 

sin yrkesgärning. 

 

De båda dagarnas program hade som mål att med en spanares krav på ett flertal 

belägg, komma fram till om de olika aktiviteterna kunde ge svar på konferensens 

tema. 

 

Under torsdagen  
Redovisade Stockholm Environment Institute, genom Johan Kuylenstierna, en 

föreläsning kring tillståndet i världen, där han berörde hur allt hänger samman i det 

globala perspektivet. Han tog exempel från städers utveckling, energianvändning, 

markanvändning, hur investeringar skall ses som möjligheter, marknadssystemet 

och handel med utsläppsrätter har havererat, till slutligen den stora frågan kring 

mat och matproduktion. 

 

Björn Forsberg, författare till boken ”Tillväxtens slut och omställningens tid”, att 

varje kris kan ses som en möjlighet till omställning, och att vad det är som gjort att 

tillväxt fått en särställning som samhällsmål. Han menade att vi står inför ett 

vägskäl – Blir det konflikt eller omställning? Han menar att vi måste börja i vår 

närmiljö, eftersom det är där vi har störst möjlighet att påverka. Omställningen 

kräver fysisk planering samt en förändrad mental inställning för att ompröva 

konsumtionssamhället. 

 

Reino Wikmalm, psykolog och organisationskonsult, avslutade torsdagens 

eftermiddag med föreläsning och gruppövningar kring temat ”Varför slutar chefer, 

är det fel på uppdraget eller uppdragsgivaren?  

 

De positiva egenskaperna som gör att en miljöchef stannar kvar och trivs i arbetet 

är att man ”Gillar människor och att träffa folk, miljöintresse, se människor växa, 

hjälpa andra, öppen och trygg, mod, ta kritik, pragmatisk, smidig”. 

 

Negativa egenskaper som gjort att chefer inte vill stanna kvar i arbetet är ”Får inte 

fastna i prestige, får inte vara feg, svika folk, konflikträdd, inte ta beslut, 
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självupptagen, köra över, okänslig, inte räcka till, för höga krav, ensamhet (sakna 

nätverk), för snäll”. 

 

Viktigaste slutsatser av rapporten är att, om vi ska överleva, ha intresse för 

människor och miljön, skaffa sig kontroll över den närmaste miljön, skaffa stöd 

och nätverk. 

 

Under fredagen 

Åsa Romson, miljöminister, föreläste om en övergripande vision där 

lagstiftningen måste gå mot att vi som samhälle måste tycka att det är lätt att ta 

miljömässiga bra beslut. All lagstiftning måste arbeta mot detta mål. Det bör 

finnas mer miljöstyrande skatter. En andra vision handlade om att vi måste arbeta 

mot bättre miljömässig avfallshantering. Staten ligger efter i förhållande till 

kommuner och städer. Politiken måste som helhet bygga ihop en samverkan med 

de kommuner som redan ligger steget före.  

 

Lena Söderberg, generaldirektör SGU, berättar om ”Vad vi använder vi vårt 

vatten till”? Hon går in på sanering av förorenade områden, behovet av god 

samhällsplanering kring vattenfrågor, behovet av bra kartunderlag i all 

vattenplanering. 

 

Stig Orustfjord, generaldirektör SLV, redovisar tankar i riksrevisionens rapport 

om livsmedelskontrollen i Sverige där man pekar på tydligare krav på minimi-

bemanning och ökad statlig styrning.  SLV kommer att stödja kommunerna i den 

nuvarande kontrollmodellen. Han menar också att de ”mjuka frågorna” i 

kontrollen, inte i tillräckligt hög grad har beaktas av SLV.  

 

Björn Risinger, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten, startar sitt 

föredrag om Östersjön och förståelsen för att det uppstår problem med syrefria 

bottnar etc. Östersjön är ett mycket grunt hav. Han går vidare till vattenförsörjning, 

och förslag till klassning av anläggningar med mer än 50 000 invånare som 

riksintresse. 

 

Ethel Forsberg, f.d. generaldirektör KEMI, föreläser utifrån ”Makt plast, gift och 

våra barn”. Hennes poäng är att de som är minst i vårt samhälle utsätter vi för de 

största riskerna. Genom att vi är omgivna av farliga kemikalier är vi så gott som 

”marinerade” i farliga ämnen. Där är barnen den mest utsatta gruppen i vårt 

samhälle. 

 

Stockholm, Haga den 16 mars 2016  

 

 

 

Sven-Inge Svensson Ann-Charlotte Glantz Jari Hiltula 

  

 

Anders Ramberg Annica Malmer Eva Kinnvall 

 

 

Helena Götherfors   Björn Berséus 


