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Protokoll styrelsemöte 2016-11-24

Tid: 10.00 – 16.00
Plats: SKL:s lokaler i Stockholm

Närvarande: Sven-Inge Svensson, Anders Ramberg, Jari Hiltula, Helena 
Götherfors, Lotta Glantz, Eva Kinnvall
Thomas Forsberg, SKL pkt 1, 5 och 8, Kerstin Cederlöf, Naturvårdsverket pkt 7

Frånvarande: Björn Berséus

1. Mötets öppnande
Ordförande Sven-Inge hälsar alla hjärtligt välkomna. Föreningens protokoll och 
fortsatt ansvar för upprättande av protokoll överlämnas av Anders Ramberg till 
Eva Kinnvall.

2. Föregående mötesprotokoll
Läggs till handlingarna utan kommentarer.

3. Ekonomisk rapport
Lotta Glantz redovisar föreningens ekonomiska läge enligt följande:
104 000 kr på postgirokontot (inkl 23’ det slutliga överskottet från kongressen)
163 000 kr på sparkontot

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

4. Medlemsmatrikel, aktuellt läge
Lotta Glantz meddelar att föreningen för närvarande har 126 betalande 
medlemmar. Styrelsen konstaterar att det finns kollegor som dels deltagit vid 
Miljöchefsmötet 2016, dels rapporterar uppgifter till Øjvind Hatts 
sammanställning av uppgifter från kommuners miljö- och hälsoskyddsorganisation
som kan vara aktuella för medlemskap.

Styrelsen kommer överens om fortsatt aktiv medlemsvärvning.

5. Dialog med SKL om samarbetsformer
a. Påverkan på ”orena organisationsformer”
Styrelsen påtalar att SKL:s senaste uppdatering av broschyren kring ”orena 
organisationer” (Jäv och beroende) är bra avseende sista sidan, dock är en olycklig
figur kvar med gemensam samhällsbyggnadschef för drift och tillsyn.



Thomas framför att SKL:s uppfattning är att den håller juridiskt och att de inte 
kommer så mycket längre.

Mötet enas om att det är viktigt att betona uppdraget som myndighet (inte miljö) ur
ett samhällsperspektiv.

b. tillsynsutredningen, taxemodeller mm
SKL söker kommuner för projektet kring ny taxemodell som leds av Tove Göthner
och Michael Öhlund. Thomas berättar att SKL även försöker få igång ett arbete 
kring behovsutredning för att koppla ihop det med taxan.

6. Dialog med YMH om samarbetsformer
Punkten utgår eftersom YMH:s ordförande Anna von Axelsson inte kan närvara.

7. Miljötillsynsutredningen
Kerstin Cederlöf, utredare för miljötillsynsutredningen från Naturvårdsverket 
hälsas varmt välkommen. Hon redogör för den ingående kartläggning som sker för
att identifiera ”knutarna” inom miljötillsynsområdet. Sven-Inge överlämnar de 
synpunkter som lämnats in från ett 20-tal kommuner. Kerstin berättar att 
utredningen har begärt längre tid för att kunna gå djupare i inledande faser av 
utredningen. Därefter följer en genomgång och diskussioner i de frågor som 
Kerstin tidigare skickat in till styrelsen.

8. ToFR, IED-projekt och ”Digitalt först”

ToFR - möte veckan efter styrelsemötet (v 48).

IED-projektet - inget nytt att notera.

”Digitalt först”
Thomas gick igenom förutsättningarna och meningen/tankarna kring ”Digitalt 
först”. Regeringen har ett krav på statsförvaltningen och myndigheter kring 
”smartare miljöinformation” och det finns ett behov av samverkan. Det finns flera 
pågående projekt och arbeten med problematik kring samordning. SKL har därför 
kallad till en work-shop 1-2 december.
a. Rapport från workshop 6-7/10 2016
Gunnar Söderholm, Stockholm deltog och hans rapport har distribuerats till 
styrelsen.
b. Inbjudan till workshop 1-2 december 2016
Daniel Antonsson, SKL IT medverkar. Ingen ur styrelsen har möjlighet att delta.

9. Miljöbalksprojektet
a. Möte 20/10 ställdes in
Lync-möten är planerade 6-8 december. Daniel Rasmusson, inspektör i 
Hässleholm, har uppdrag att medverka i arbetet kring precisering av ”god tillsyn”.

10. Miljöchefsmötet 2017
a. Stomprogram och underhållning
Hasselbacken undersöks enligt tidigare beslut för bokning. Miljöministerns 
medverkan är ännu inte bekräftad.
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Styrelsen beslutar att deltagaravgiften blir 3 500 kr och att underhållning med 
tema improvisationsteater undersöks vidare.

b. Konferensarrangörserbjudande
Stefan Wengelin, Commee har spontant lämnat in en offert för framtagande av 
Miljöchefsmötet 2018.

11. Rapporter från möten, yttranden mm
a. FAH kommunerna och miljön 12-13/10 2016
Sven-Inge framhåller vikten av att vara med och fånga upp medlemmar och 
synpunkter hos FAH. Han deltog 12-13/10 i Hässleholm. Nästa höst är mötet i 
Sundsvall.

b. NMC-seminarium ”Miljötillsyn – samarbete eller motarbete” 9/11 2016
Sven-Inge rapporterar från Näringslivets Miljöchefers (NMC) seminarium. Även 
Handelskammaren deltog (som har till uppgift att tillvarata en sund 
samhällsutveckling) De skulle även kunna vara intressanta för vår förening.

c. Yttrande Finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark
Yttrande har lämnats till miljö- och energidepartementet över deras remiss kring 
Finansieringsformer för åtgärdande av förorenad mark.

d Yttrande Genmäle – Förbättra spårbarheten av livsmedel
Genmäle har lämnats till Livsmedelsverket över deras klargörande att Förbättra 
spårbarheten av livsmedel efter vårt yttrande över deras vägledning i frågan.

12. Nästa möte. Helsingfors 6-8/2 2017 vid Nordisk Livsmedelskonferens?
Sven-Inge och Anders har anmält sig till den Nordiska Livsmedelskonferensen i 
Helsingfors.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 23 januari 2016, kl. 10-12 som ett 
Skype-möte. 

12. Övriga ärenden
Förberedelser inför årsmötet diskuteras.

Sven-Inge kontaktar valberedningen.

Anders och Eva gör ett förslag till verksamhetsberättelse.

Sven-Inge Svensson Eva Kinnvall
Ordförande Sekreterare

3


