2021-08-31

Protokoll styrelsemöte Kommunala miljöchefer
Datum:
Plats:

2021-08-31
Teams-möte

Deltagare: Anna Bredberg, Anders Ramberg, Björn Berséus, Camilla Björck, Camilla
Norrgård Sundberg, Daniel Nordström, Herman Claesson, Sandra Wargclou
1. Mötets öppnades
2. Fastställande av kommande mötesdatum
Det beslutades att styrelsen ska ha möten sista tisdagen i månaden kl 16-17. Anna
skickar ut bokningar.
Till att börja med fortsätter mötena att genomföras via Teams, men förhoppningen är
att till våren även kunna ha fysiska träffar.
3. Läget i ekonomin
En djupare genomgång av ekonomin görs vid nästa möte. Kort och gott har föreningen
en god ekonomi med ett överskott på ca 200 tkr.
4. Utvärdering av Miljöchefsmötet 2020
Det blev bra med det digitala mötet, men inte samma sak som att ses på plats.
Bra med gruppdiskussioner, det bör vi fortsätta med. Se till att ge ordentligt med tid så
att grupperna hinner prata. Synpunkter fanns på att man hamnade i ny grupp varje
gång, då tar det tid att först presentera sig innan man hinner börja diskutera frågorna.
Det var lite trassligt med tekniken då deltagarna bara kunde skriva sina frågor i chatten
och inte prata, mycket att göra för den som skulle hålla koll på flera chattar samtidigt.
5. Tankar/idéer om Miljöchefsmötet 2021
a. Inriktning/tema
Inspektör 2.0 och miljöchef 2.0
- Hybridmöten, hur genomförs de på bästa sätt?
- Goda exempel från kommuner (inte bara stora kommuner) som
lyckats bra under pandemin, kan vi t.ex. genomföra inspektioner på
nya sätt, andra nya arbetssätt som kommit till?
- Planering/genomförande/uppföljning – hur gör man på bästa sätt?
- Hur anpassar man ledarskapet till de nya digitala tiderna, t.ex.
personangrepp på personal i sociala medier?
Var och en funderar vidare på detta till nästa möte.
b. Deltagare
Diskuterades inte på mötet
c. Mötesform
Inriktningen är att kunna ha ett fysiskt möte vecka 11 (17-18 mars 2022).
Diskussion kring att spela in föreläsningarna och kunna se dem i efterhand,
men inte erbjuda att delta i konferensen digitalt.
Vi får kolla upp att det inte krockar med något annat, i år hade SKR sina
presidiedagar samtidigt. Anders frågar om detta.

Anna frågar Naturvårdsverket och frågar om miljöbalksdagarna.
Anna kontaktar Congresso och ber dem kolla upp alternativ på lokaler och
återkomma med förslag, det ska vara lätt att ta sig dit och en stor fördel är om
vi kan få egna lokaler (t.ex. inte dela matsal med andra). Arlanda kom upp som
förslag på mötet så det läggs till i förfrågan.
6. Andra uppdrag/engagemang?
Inget känt just nu kring remisser, livsmedel är på gång.
Svårt att hålla koll på vad som händer när det är remiser ute och de bara skickas till ett
par kommuner, som det blev kring remissen om masshantering. Sandra kontaktar Maja
på SKR om detta och framför att vi gärna tar del av när det går ut remisser, detta bör
också tas upp i SKRs miljöchefsnätverk.
7. Övriga frågor?
Inga övriga frågor
8. Mötet avslutades
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