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Verksamhetsberättelse 2018  
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 2018/2019 hade föreningen 110 medlemmar som representerar 123 

kommuner och 3 hedersmedlemmar. 

 

Styrelsen  
Vid föreningens årsmöte den 15 mars 2018 utsågs en styrelse bestående av:  

 

Ledamöter:  

Ordförande: Sven Inge Svensson, Hässleholm 1 år  

Anders Ramberg, Falkenbergs kommun, omval för 2 år 

Björn Berséus, Lunds kommun, nyval för 2 år 

Eva Kinnvall, Skellefteå kommun, 1 år kvar 

Pernilla Fahlstedt, Ängelholms kommun, 1 år kvar 

 

Ersättare:  

Jasna Lindberg, Åre kommun, nyval för 2 år 

Anna Bredberg, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, nyval för 2 år 

Sandra Wargclou, Vallentuna kommun, nyval för 1 år 

 

Vid årsmötet avtackades Helena Götherfors och Jari Hiltula för sina insatser i styrelsen.  

 

Vid styrelsemöte i samband med årsmötet den 15 mars 2018, 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 sju styrelsemöten. 

 

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

Föreningen hade ekonomiska tillgångar om 186 450 kr den 31 december 2018. 

 

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, 

kommunernas förutsättningar och lämplighet för tillsyn samt gemensam syn på smartare 

miljöinformation och samverkan kring digitalisering. Föreningen var representerad vid den 

Nordiska livsmedelskonferensen i Oslo. Deltagande har också skett i Altingets miljöpolitiska 

nätverk och Miljösamverkan Sveriges projekt kring ”Kommuntillsyn – uppföljning och 

utvärdering”.  

 

Vidare har styrelsen arbetat med att följa upp och utvärdera förgående miljöchefsmöte på Royal 

Park Hotel samt planerat för 2019 års miljöchefsmöte. En viktig fråga har varit att öka antalet 

medlemmar för att på så sätt vara en stark röst för kommunernas miljöchefer. 
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Synpunkter till olika instanser:  

Föreningen har genom styrelsen yttrat sig över Livsmedelsverkets förslag till ny modell för 

riskklassning och Miljösamverkan Sveriges förslag till uppföljning och utvärderings av 

kommunernas miljötillsyn.  

 

Deltagit i andra möten, styrelser och grupper:  

 Forum för dialog om miljöbalken – KMC:s representanter är Gunnar Söderholm, Helena 

Götherfors och Thomas Hammarlund 

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

och Björn Berséus.  

 Digitalt först – KMC:s representanter är Gunnar Söderholm och Pernilla Fahlstedt 

 Deltagande i HAV:s Smartare miljöinformation, Anders Ramberg 

 Medverkan i Miljöbalksprojektets referensgruppmöten, Sven-Inge Svensson 

 Deltagande i workshop om nationell miljötillsynsstrategi, Jasna Lindberg 

 Deltagande i webbinarium om Riksrevisionens granskning av tillsynsvägledning, Pernilla 

Fahlstedt 

 

Miljöchefsmötet 2018  
Föreningens årliga konferens genomfördes 15-16 mars 2018 på Royal Park Hotel, Hagaparken i 

Stockholm. Temat för konferensen var: ”Miljöchef – en roll i förändring”. 

 

Det var 53 kommunala miljöchefer som deltog i konferensen, vilket var något färre än föregående 

år. Av de utvärderingar som lämnats in ansåg flera att myndighetsutövning och tillsynsuppdraget 

är intressant och viktigt att belysa. Alla var nöjda med konferensanläggningen. I likhet med 

tidigare år framhöll många vikten av att få tillfälle till erfarenhetsutbyte med kollegor och 

omvärldsbevakning i kombination med trevligt umgänge. Inför framtida möten framfördes 

önskemål om miljöchefens roll utifrån såväl ledarskap som ansvarig för en verksamhet med fokus 

på utveckling.  

 

Under torsdagen  
Ola Gustafsson, från Gehl People i Köpenhamn gav sin och företagets bild på cykling och livet 

mellan husen. Köpenhamns omvandling från 50-talet beskrevs utifrån tre faser med fotgängare 

och handel under 1960-1980, bilfria torg och kaféer under 1980-2000 fram till dagens skapande 

av ytor för aktiviteter. 2015 överskred antalet cyklister bilisterna och såväl hälsomässiga som 

ekonomiska vinster har konstaterats med detta. 

 

Noura Berrouba, från European Youth Parliament framhöll kommunernas viktiga roll i arbetet 

med Agenda 2030 och att dagens ungdomar måste engageras och mobiliseras för arbetet med 

FN:s globala mål. Sverige borde kunna nå målen tidigare eller arbeta mot ännu mer ambitiösa 

mål. Noura påminde oss om att det är 12 år kvar till 2030 och förespråkade en mobilisering av 

finansiering, acceleration, samverkan (lokalt-regionalt-nationellt-globalt) och fokus på agerande. 

 

Sonja Lejmark, tidigare miljöchef och numera hedersmedlem i föreningen, berättade om sitt 

långa yrkesverksamma liv i allmänhet och bildandet av Miljöförbundet Östra Skaraborg i 

synnerhet. Hon illustrerade organisationen som en cykel där direktionen (kommunal- och 

oppositionsråd) var styret, miljönämnden sadeln och miljökontoret tramporna. Framgången var 

politiker som styrde med fokus på att klara uppdraget och att medarbetarna involverades i ett 

tidigt skede. 

 

Dan Gunnardo, chef för Dalslands miljö- och energiförbund, beskrev resan med att samla fyra av 

fem kommuner i Dalsland till ett gemensamt miljökontor och kommunalförbund. Dan betonade 
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vikten av en intern process med personalen, som skedde transparent och med delaktighet samt 

dialog/förankring med såväl kommunernas politiker som tjänstemän inför direktionens beslut om 

val av plats och ort. 

 

Marina Marklund, från tuffledarskapstraning.se, förklarade att tuff i ”tuffledarskapsträning” 

syftar på att själva utbildningen är tuff för den personliga utvecklingen. Den har alternativa sätt att 

se på motivation och ledarskap och Marina uppmanade oss att överväga att se om det ligger något 

i dem. Vi fick också tillfälle att två och två öva på detta.  

 

Under fredagen  
Josefin Lind, generalsekreterare SLMK (Svenska Läkare mot Kärnvapen), informerade om 

ICAN – en kampanj som startades av ”vanliga” människor som tröttnade på att följa världens 

ledare och världens försök att förbjuda kärnvapen. Globalt finns ICAN i 101 länder och har över 

468 samarbetspartner. 2017 antogs FN:s konvention om ett kärnvapenförbud och ICAN fick 

Nobels fredspris.  

 

Rolf Brennerfelt, generaldirektör på SMHI började med att berätta att meteorologerna på TV är 

anställda på TV! Däremot har SMHI ca 600 medarbetare, varav 500 i Norrköping och är den 

verksamhet som hanterar mest data/tidsenhet i Sverige. Deras roll är att ta fram fakta och underlag 

för utvärdering och planering av andra. SMHI är också nationell kontaktpunkt för FN:s 

klimatpanel (IPCC) och gör regionala analyser av deras globala rapporter. 

 

Sofia Lindegren Hammarstrand, Läkare för miljön/Sveriges Läkarförbund, talade om 

koldioxidhalten i atmosfären som ökat sedan 1950 med temperaturökning som följd. Hon menade 

att Parisavtalet kan leda till en hälsorevolution utifrån kopplingarna mellan fattigdom, hunger, 

hälsa och välbefinnande, rent vatten och sanitet, fredliga och inkluderande samhällen samt 

klimatförändringarna.  

 

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, belyste skillnaden mellan Köpenhamn och Paris med 

naturen och tekniken som två ”tippingpoints”. Paris handlar om att röra sig från börda till 

möjlighet, minskad kolenergi tack vare lägre pris, solcellsutmaningen, transportutmaningen, 

klimatväxlingsutmaningen och tjänstebilsutmaningen som utgör färdplaner för fossilfri 

konkurrenskraft. Försiktiga prognoser har lett till bättre resultat med vindkraft, solceller och 

batterier med effektivisering som den största energiförsörjningen. Svante avslutade med att 

påminna oss alla om att Martin Luther King sade inte: I have a problem… 

 

 

Stockholm, Hagaparken den 15 mars 2019 

 

 

 

Sven-Inge Svensson Pernilla Fahlstedt Björn Berséus 

 

 

 

Anders Ramberg Jasna Lindberg Eva Kinnvall 

 

 

 

Anna Bredberg   Sandra Wargclou 


