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Protokoll styrelsemöte 2018-05-30 
 
Tid:  10.00 - 15.00 
Plats:  SKL 
 
Närvarande: Sven-Inge Svensson, Anders Ramberg, Eva Kinnvall, 
Björn Berséus, Jasna Lindberg, Anna Bredberg, Sandra Wargclou, 
Michael Öhlund, SKL och Thomas Forsberg, SKL pkt 9 
 
Frånvarande: Pernilla Fahlstedt, Øjvind Hatt 
 
1. Ordförande förklarar mötet öppnat - Dagordning 
Vice ordförande Anders hälsar alla hjärtligt välkomna eftersom Sven-Inges tåg är 
något försenat. 
 
2. Val av protokolljusterare 
Sven-Inge och Eva väljs att justera dagens protokoll 
 
3. Föregående mötesprotokoll (styrelsemöte och årsmöte) 
Inga kommentarer. 
 
4. Ekonomisk rapport 
Styrelsen beslutar att punkten utgår eftersom Pernilla inte kunde vara med. 
 
5. Medlemsmatrikel, aktuellt läge 
Inga kommentarer. 
 
6. Summering av Miljöchefsmötet 2017 
a. Ekonomisk rapport 
Mindre underskott än förväntat utifrån budget och lägre deltagarantal än förväntat. 
 
b. Enkätsvar 
Många skilda synpunkter, svårt att dra någon slutsats annat än att behoven och 
förväntningarna är väldigt olika beroende på erfarenhet och uppdrag. 
 
c. Erfarenheter att ta med till nästa Miljöchefsmöte 
Tillsynsfokus verkar efterfrågas, nyheter i likhet med sådana som presenterats 
under dagens styrelsemöte, bra med ledarskapsdel, behöver vara taktiska i 
sammansättningen med en lämplig blandning, lämpligt att på något sätt etablera en 
kontakt med näringslivet, nordiskt inslag, aktivera deltagarna till 
gruppdiskussioner i konkreta frågor, ge verktyg att presentera viktig verksamhet 
som inte är myndighetsutövning i kommunerna. 
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Agenda 2030-delegationen har lämnat sitt betänkande och 
klimatanpassningsutredningen har presenterats till nästa möte. Ny miljöminister är 
utsedd. Camilla Ländin kan prata om myndighetsutövning och makt på ett bra sätt. 
Motiverande samtal alltid intressant. 
 
Styrelsen beslutar att Sven-Inge tar ansvar för ”miljöministerbiten”, Jasna 
ledarskapsdelen och Anna och Sandra tillsammans tillsynsområdet med inriktning 
mot samverkan. 
Sandra föreslår att föreningen skaffar en app, typ mentimeter för att fånga upp 
synpunkter direkt under nästa möte. 
 
d. Datum och plats för mötet 2019 
14-15 mars på Radisson Blu Royal Park Hotel i Stockholm. 
 
7. Rapporter från Miljöbalksprojektet samt Tillsyns- och föreskriftsrådet 
Inget nytt direkt att rapportera från Miljöbalksprojektet. Helena har deltagit vid ett 
möte i Tillsyns- och föreskriftsrådet, men det finns inget protokoll att presentera. 
 
8.  Rapport från Digitalt först 
Ingen rapport från Gunnar kring Digitalt först sedan sist. 
 
9. Aktuella frågor med SKL 
a. Förslag till ny taxemodell 
Finns på SKL:s hemsida från den 30 maj inför konferensen den 1 juni. Väg- och 
handledningar är framtagna, en taxeportal planeras och informationsmöten för dem 
som efterfrågar detta. Fortlöpande uppdateringar planeras med versionsnumrering. 
Materialet är färdigt att användas, men blir i princip aldrig helt ”färdigt”. 
Delaktighet från kommunerna är önskvärd och nödvändigt för att utveckla 
modellen. 
 
b. Behovsutredningar, tillsynsplan, bemanning och kompetens 
Naturvårdsverket planerar för tillsynssamverkan kring avloppsreningsverk 
tillsammans med tio länsstyrelser och tio kommuner den 22 november i 
Stockholm. Syftet är att identifiera tillsynsbehov utifrån riskbedömning, nivå, 
frekvens mm för enhetlig tillsyn. Fem deltagare med erfarenhet efterlyses från 
föreningen.  
 
Naturvårdsverket planerar tillsammans med Tillsyns- och föreskriftrådet för en 
workshop den 9 oktober kring ”Nationell miljötillsynsstrategi” (NMTS) – tema 
”Vilken väg ska vi gå?”. Erfarna deltagare från kommuner efterlyses. Helena och 
Björn är föreningens representanter genom sina uppdrag i ToFR. Även Jasna är 
intresserad att delta. Föreningen får utse fem chefer. 
 
I samband med den nya kontrollförordningen verkar ABP, växtskyddsmedel och 
bekämpningsmedel hamna i Livsmedelsverkets årsrapportering till EU, vilket 
Livsmedelsverket inte kommer att ta ansvar för. I Sverige har vi ansvaret kring 
ABP fördelat under KEMI, Jordbruksverket och Livsmedelsverket. I dagsläget 
finns brister kring revision, nationellt register för växtskyddsprodukter och 
bekämpningsmedel, riskbaserad vägledning mm. Det här kommer att lyftas i 
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kommande generell follow-up eftersom Sverige vill ha det samlat som 
miljöbalkstillsyn. 
 
10. Rapporter från möten, yttranden m.m. 
a. Sveriges miljökommuner 
Nytt namn på ”gamla” FAH som alltmer utkristalliserat sig till ett politikerforum. 
De senaste mötena har tenderat att bli tämligen övergripande. 
 
b. MSS-projekt om uppföljning och utvärdering av tillsyn 
Föreningen har lämnat ett yttrande. Önskat mer stöd från SKL i deras yttrande. 
 
c. Vad händer i kommunerna (Kungsbacka, Höör, flera?) 
Allmän diskussion kring vikten av att vara med i vad som händer som en viktig 
part i samhällsutvecklingen parallellt med myndighetsuppdraget. 
 
d. Remiss om kontrollavgifter för livsmedel 
Anna uppmärksammar styrelsen på Livsmedelsverkets remiss kring förslag på ny 
modell för riskklassning av livsmedelsföretag som ska besvaras senast 20 augusti. 
 
11. Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas den 17 september, kl 10-12 som Skype-möte. 
 
12. Övriga ärenden 
Naturvårdsverket har frågat efter föreningens deltagande i sin arbetsgrupp kring 
olovliga vanprydande reklamskyltar. Pernilla utses till föreningens representant. 
 
Elmia Avfall & Återvinning samt VA-Mässan har frågat efter föreningens 
adressregister för att göra riktat utskick till våra medlemmar. Föreningen lämnar 
inte ut kontaktuppgifter ur sitt medlemsregister utan hänvisar till register hos SKL 
över miljöförvaltningar. 
 
 
 
 
Sven-Inge Svensson Eva Kinnvall 
Ordförande Sekreterare 


