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Verksamhetsberättelse 2017  
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 2017/2018 hade föreningen 135 medlemmar som representerar 150 
kommuner. 
 
Styrelsen  
Vid föreningens årsmöte den 16 mars 2017 utsågs en styrelse bestående av:  
 
Ledamöter:  
Ordförande: Sven Inge Svensson, Hässleholm 1 år  
Eva Kinnvall, Skellefteå kommun, nyval på 2 år  
Pernilla Fahlstedt, Ängelholms kommun, nyval på 2 år  
Anders Ramberg, Falkenbergs kommun, 1 år kvar 
Jari Hiltula, Åre kommun, 1 år kvar 
 
Ersättare:  
Björn Berséus, Lunds kommun, omval på 2 år 
Karin Hansson, Ljusdals kommun, nyval på 1 år 
Helena Götherfors Westman, Södertälje kommun, 1 år kvar 
 
Vid årsmötet avtackades Lotta Glanz för sina insatser i styrelsen. Årsmötet informerades om att 
även Annica Malmer blir avtackad vid senare tillfälle och att Sonja Lejmark utsetts till 
hedersmedlem i föreningen. Sonja har verkat inom miljö- och hälsoskyddsområdet under 45 år, 
varav de 37 senaste åren som miljöchef. 
 
Vid styrelsemöte i samband med årsmötet den 16 mars 2017, utsåg styrelsen Anders Ramberg till 
vice ordförande, Eva Kinnvall till sekreterare och Pernilla Fahlstedt till kassör. Øjvind Hatt utsågs 
att fortsätta som ansvarig för hemsidan. 
 
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 204 082 kr den 31 december 2017. 
 
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 på smartare miljöinformation och samverkan kring digitalisering. Medverkan har också skett i 
länsstyrelsernas projekt om uppföljning och utvärdering av tillsyn samt vid runda bordssamtal 
under Almedalsveckan efter inbjudan av Swedac. I samband med den nordiska 
tillsynskonferensen i Helsingfors etablerades kontakt med Evira för erfarenhetsutbyte kring 
upplägget av Finlands lokala tillsyn och Sveriges livsmedelskontroll. Deltagande har också skett i 



Sveriges Kommuner och Landstings projekt kring en ny modell för taxa inom miljöbalkens 
område.  
Vidare har styrelsen arbetat med att följa upp och utvärdera förgående miljöchefsmöte på Scandic 
Hasselbacken samt planerat för 2018 års miljöchefsmöte. 
Vid flera av styrelsemötena har frågorna kring marknadsföring av föreningen och satsning på 
ökad medlemsvärvning varit med på dagordningen.  
 
Synpunkter till olika instanser:  

Föreningen har genom styrelsen yttrat sig över miljötillsynsutredningen och statskontorets rapport 
om livsmedelskontrollen. 
 
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 

● Informationsförsörjning och tillsyn kopplats till IED - KMC:s representant är Sven-Inge 
Svensson 

● Tillsyns- och föreskriftsrådet, KMC har under året representerats av Helena Götherfors 
och Björn Berséus.  

● 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 
● SKL:s taxeprojekt – Øjvind Hatt och Eva Kinnvall 
● Digitalt först – KMC:s representant är Gunnar Söderholm 
● Deltagande i Miljösamverkan Sveriges workshop om kommuntillsyn, Helena Götherfors 

 
Miljöchefsmötet 2017  
Föreningens årliga konferens genomfördes 16-17 mars 2017 på Scandic Hasselbacken, 
Stockholm. Temat för konferensen var: ”Miljöchef – med rätt att leda”. 
 
Det var 71 kommunala miljöchefer som deltog i konferensen med genomgående positiva 
enkätsvar i utvärderingen. Konceptet med betoning på ledarskap dag 1 och framtidens utveckling 
av/inom tillsynsområdet dag 2 upplevdes bra. Platsen och lokalerna uppfattades som ok, även om 
det gärna hade fått vara fönster i konferenslokalen. I likhet med tidigare år framhöll många vikten 
av att få tillfälle till erfarenhetsutbyte med kollegor, information och kunskap från centrala 
myndigheter i kombination med trevligt umgänge. 
Inför framtida möten framfördes önskemål om miljöchefens roll utifrån såväl ledarskap som 
ansvarig för en bred verksamhet i ständig förändring.  
 
Under torsdagen  
Jacob Granit, generaldirektör vid Havs- och vattenmyndigheten, gjorde en global utblick för 
lokal utveckling och pekade på att hållbar tillväxt kräver bibehållande av ekosystem. Kust och 
marina områden är påverkade av mänsklig aktivitet och ingen av de miljökvalitetsnormer 
myndigheten hanterar beräknas kunna nås med befintliga/beslutade resurser. När det gäller 
havsmiljöförvaltningen är målet att till 2020-01-01 ha en havsplanering färdig.  
 
Nina Cromnier, generaldirektör på Kemikalieinspektionen, menade att kemikalier både är ett 
problem och en lösning på vägen till en giftfri miljö. Miljökvalitetsnormerna kan inte nås till 
2020, samtidigt som fyra av detaljmålen kan nås och fyra inte uppnås. Giftfri miljö har koppling 
till flera av FN:s hållbarhetsmål och i världen används mellan 100 000150 000 kemikalier. 
SamTox är en ny organisation för tidig upptäckt av potentiella giftiga ämnen. 

2 
 



  
Pär Eriksson, författare och kommundirektör i Eskilstuna, beskrev levande Eskilstunas 
utveckling från industristad till kunskapsstad för att belysa vår tids stora utmaningar för 
kommande generationer men även en ny hoppfull värld. Pärs medskick till oss var ”Lagarbete och 
samarbete är en individuell färdighet!” 
 
Christina Stielli, författare och föreläsare om attityder och förhållningssätt, avslutade torsdagens 
eftermiddag med en inblick i hur våra hjärnor fungerar och framhöll att glädje är en förmåga och 
inte en egenskap. 
 
Alla deltagare fick varsitt exemplar av Pärs bok ”Tio tankar om ledarskap” och Christinas bok 
”Skapa arbetsglädje”. 
  
Under fredagen  
Karolina Skog, miljöminister, betonade vikten av att lokalt ta sikte på världen och de globala 
stora frågorna. FN:s hållbarhetsmål välkomnades som starka och genomtänkta även om de inte ses 
som perfekta. Arbete pågår att finna samband/relationen mellan FN:s mål och Sveriges 
miljökvalitetsmål. 
 
Kerstin Cederlöf, stf generaldirektör på Naturvårdsverket, presenterade läget i 
miljötillsynsutredningens slutbetänkande.  
 
Inger Strömdahl, Svenskt Näringsliv, efterlyste uppföljning av tillsynsarbetet som grund för 
ständiga förbättringar för att uppnå en tillgänglig och förtroendefull tillsyn. 
 
Peter Strömbäck, generaldirektör på SWEDAC, informerade om myndighetens uppdrag att 
utföra tredjepartskontroller. Idag finns erfarenheter kring kontroll av bland annat hissar och 
cisterner. Möjliga framtida ackrediteringsområden som lyftes fram skulle kunna vara kemiska 
produkter och biotekniska organismer, vattenverksamheter, transport av farligt avfall, kontroll av 
fordonstvättar och enskilda avlopp. Peter ser ackreditering som ett hjälpmedel i tillsynen. 
 
Stockholm, Hagaparken den 14 mars 2018 
 
 
 
Sven-Inge Svensson Pernilla Fahlstedt Jari Hiltula 
 
 
 
Anders Ramberg Karin Hansson Eva Kinnvall 
 
 
 
Helena Götherfors Björn Berséus 
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