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Verksamhetsberättelse 2016  
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 2016/2017 hade föreningen 126 medlemmar som representerar 148 
kommuner. 
 
Styrelsen  
Vid föreningens årsmöte den 17 mars 2016 utsågs en styrelse bestående av:  
 
Ledamöter:  
Ordförande: Sven Inge Svensson, Hässleholm 1 år  
Jari Hiltula, Åre kommun, omval på 2 år  
Anders Ramberg, Falkenbergs kommun, omval på 2 år  
Anne-Charlotte Glantz, Upplands Väsby kommun, 1 år kvar 
Annica Malmer, Habo-Mullsjö, 1 år kvar 
 
Ersättare:  
Helena Götherfors Westman, Södertälje kommun, omval på 2 år  
Björn Berséus, Lunds kommun, 1 år kvar 
Eva Kinnvall, Skellefteå kommun, omval på 2 år  
 
Vid årsmötet redovisade också Øjvind Hatt sitt arbete med sammanställning av taxor runt om i 
landet och hur de utvecklats under åren. Årsmötet uttryckte ett stort tack till Øjvind för hans 
arbete med denna sammanställning. 
 
Vid styrelsemöte i samband med årsmötet den 17 mars 2016, utsåg styrelsen Anders Ramberg till 
sekreterare, Ann-Charlotte Glantz till kassör, och Annica Malmer till vice ordförande. Annica är 
också föreningens hemsidesansvarige. 
 
Annica Malmer har under året övergått till annan tjänst och i samband med det lämnat styrelsen. 
Vid styrelsemöte den 6 september 2016 utsågs Øjvind Hatt som ansvarig för hemsidan, Anders 
Ramberg till vice ordförande och Eva Kinnvall till sekreterare. 
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 274 573 kr den 31 december 2016. 
 
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 informationsförsörjning kring IED (Informationsstöd), EBH-stödet 
(Efterbehandling av förorenad mark), ToFR (Tillsyns- och föreskriftsrådet) och 
Miljöbalksprojektet. 



Vidare har styrelsen arbetat med att följa upp och utvärdera förgående miljöchefsmöte på 
Radisson Blue Royal Park Hotel samt planerat för 2017 års miljöchefsmöte. 
Vid flera av styrelsemötena har frågorna kring marknadsföring av föreningen och satsning på 
ökad medlemsvärvning varit med på dagordningen. Kontakter har också förekommit med 
Yrkesföreningen Miljö och Hälsa som önskar ett samarbete. 
 
Utöver detta har styrelsen fört diskussioner med och lämnat synpunkter till Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) på deras förslag till taxa inom miljöbalkens område och organisationsformer 
utifrån skriften ”Jäv och beroende”. Under slutet av året fick styrelsen också information från 
SKL kring projektet ”Digitalt först” som tillkommit efter regeringens krav om smartare 
miljöinformation. 
 
Styrelsen har också träffat Kerstin Cederlöf, utredare för miljötillsynsutredningen. I samband med 
detta överlämnades synpunkter som kommit in till föreningen från ett 20-tal kommuner. 
 
Synpunkter till olika instanser:  
 
Föreningen har genom styrelsen lämnat skrivelser till: 
 

● Miljö- och energidepartementets om finansieringsformer för åtgärdande av förorenad 
mark 

● Livsmedelsverket om vägledning kring spårbarheten av livsmedel 
● Justitieombudsmannen – JO – med anledning av den jävskonflikt som uppstått i Östra 

Göinge. 
 
Deltagit i andra möten, styrelser och grupper:  
 

● Forum för dialog om miljöbalken – KMC:s representanter är Jari Hiltula, Gunnar 
Söderholm, Helena Götherfors och Thomas Hammarstrand 

● Kommunernas tillgång till EBH-stödet – KMC:s representant är Anna Kölfeldt. 
● Miljötillsynsutredningen – KMC:s representanter är Jari Hiltula och Eva Kinnvall 
● Deltagande i Miljöbalksprojektets referensgruppmöten, Sven-Inge Svensson 
● Informationsförsörjning och tillsyn kopplats till IED- KMC:s representant är Sven-Inge 

Svensson 
● Deltagande vid höstmöte hos FAH kommunerna och miljön, Sven-Inge Svensson 
● Deltagande vid Näringslivets Miljöchefers seminarium ”Miljötillsyn – samarbete eller 

motarbete” 
● Tillsyns- och föreskriftsrådet, KMC har under året representerats av Helena Götherfors 

och Björn Berséus.  
 
Miljöchefsmötet 2016  
Föreningens årliga konferens genomfördes 17-18 mars 2016 vid Radisson Blue Royal Park Hotel, 
Stockholm. Temat för konferensen var: ”Miljöchefens roll – tillståndet i världen kräver handling. 
 
Det var 76 kommunala miljöchefer som deltog i konferensen med genomgående positiva 
enkätsvar i utvärderingen. Konceptet med ledarskap dag 1 och ministrar/generaldirektörer som 
talare dag upplevdes ok. Platsen och lokalerna uppfattades som bra i likhet med maten. Många 
framhöll vikten av att få tillfälle till erfarenhetsutbyte av kollegor, information och kunskap från 
centrala myndigheter i kombination med trevligt umgänge. 
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Inför framtiden framfördes bland annat önskemål om diskussioner kring myndighetsutövning 
kontra näringsliv och service, effektiv tillsyn i kombination med objektiv och rättssäker, jäv och 
oberoende samt nyckeltalsjämförelser.  
 
 
Under torsdagen  
Folkhälsomyndigheten redovisade, genom Anna Bessö och Fredrik Haux, myndighetens nya 
modell med web-texter som vägledning till de allmänna råd som gäller och sin vägledning om 
Migrationsverkets asylboenden. 
 
Gunilla Glasare, direktör Tillväxt och Samhällsbyggnad SKL gick igenom de frågor som SKL 
arbetar med. 
 
Bosse Angelöw, författare och organisationskonsult, avslutade torsdagens eftermiddag med 
föreläsning och övningar kring temat ”Systematiskt arbetsglädjearbete” tillsammans med Anders 
Ramberg. Några strategier som lyftes fram kan vara att göra tråkiga saker tillsammans och sedan 
fira, klara av det tråkiga först eller organisera på annat sätt. Skillnaden mellan realistisk optimist 
och naiv optimist beskrevs. 
 
Under fredagen  
Johanna Lissinger Peitz, biträdande förhandlingschef vid Miljö- och energidepartementet, 
berättade fängslande om vad som föregick inför och bakom kulisserna under klimatmötet i Paris. 
 
Eva Brunne, biskop Stockholms stift, informerade om kyrkans utmaning inom klimatområdet ur 
ett såväl nationellt som internationellt perspektiv. 
 
Malin Engdahl, bitr områdeschef SLV, pratade om utredningen kring straffskala och 
sanktionsavgifter som ska vara klar till1 februari 2017. Strävan är en livsmedelskontroll som 
fungerar som kvalitetstämpel genom att fokusera på det som är viktigt, gynna jämlik konkurrens 
och öka förtroende för svensk mat.  
 
Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket, delgav sina tankar om det kommande 
förändringsarbetet för en funktionell tillsynsorganisation under bland annat ledorden enklare, 
öppnare och mer fokus att nå miljömålen. 
 
Jenny Jonsson, Naturvårdsverket, gick igenom läget i Miljöbalkprojektet utifrån de 95 
problemområden som identifierats. Det fortsatta arbetet kommer att ske i 15 delprojekt. 
 
Stockholm, Djurgården den 15 mars 2017 
 
 
 
Sven-Inge Svensson Ann-Charlotte Glantz Jari Hiltula 
 
 
 
Anders Ramberg Annica MalmerEva Kinnvall 
 
 
 
Helena Götherfors Björn Berséus 
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