
  2021-10-26 

Protokoll styrelsemöte Kommunala miljöchefer 
 

Datum: 2021-11-30 

Plats:  Teams-möte 

 

Deltagare: Anna Bredberg, Anders Ramberg, Camilla Björck, Herman Claesson, Björn 

Berséus, Camilla Norrgård Sundberg 

 

1. Mötets öppnades. 

 

2. Konferensen 2022 – är vi säkra på att köra ett fysiskt möte? Viss tveksamhet råder. Vi 

kom överens om att planera för ett fysiskt möte med en ”plan B” med digitalt. 

 

3. Miljöbalksdagarna blir i mars, kan påverka deltagandet på vår konferens. 

 

4. Anna kollar upp villkoren kring bokningen på Nacka Strand med Congresso. När 

behöver vi göra avbokningen? Går det att snabbt ställa om till ett digitalt möte? 

 

5. Diskussion om varför man inte är med i föreningen. Hur blir det med medlemmar på 

sikt? Finns det en risk att vi tappar medlemmar om det inte går att ha fysiska träffar? 

 

- Citat/film från medlemmar om varför man är med? 

- Spontana möten regelbundet? Alla har behov att prata av sig och det 

är bra att kunna göra det med miljöchefskollegor ibland. Man kan 

lyfta gemensamma funderingar och boka in möten. 

- Mentorskap? Föreningen kan förmedla kontakter. 

- ”Biktbås” på konferensen där man berättar om varför man är med i 

föreningen. Anna kollar med Congresso. 

6. Förra mötet 

 

- Goda exempel 

- Viktigt med utrymme för samtal 

- MB-utredningsstrategin – få med en representant? 

- Efterhandsdebitering – Miljödep/centrala verk/SKR? Vad tycker 

näringslivet? Branschorganisation eller kommun med 

efterhandsdebitering berättar 

- Nyckeltal – samlat grepp i Kolada önskas – SKR? 

- Kommuner med efterhandsdebitering – Camilla kollar med Nyköping 

(är det bara nya verksamheter eller alla?) 

- Den varierade arbetsplatsen  

- Nya sätt att genomföra tillsyn – Exempel, någon som vet någon som 

kan ställa upp? 

- I inbjudan – ställ frågan ”Har ni hittat någon nytt arbetssätt?” 

- Intäktsbudget – Norrtälje ligger bra till om man tittar på Stockholms 

läns miljösamverkans nyckeltal – Camilla kollar upp om de har 

efterandsdebitering 

 

7. Mötet avslutas. 

 


