
   
 
 

 
 
 
 
Verksamhetsberättelse 2021 
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. Under verksamhetsåret 2021 hade föreningen 114 betalande medlemmar och 1 

hedersmedlem. 

 

Styrelsen  
Vid föreningens årsmöte den 18 mars 2021 utsågs en styrelse bestående av:  

 

Ordförande: Anna Bredberg, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) omval för 

1 år 

 

Ledamöter:  
Sandra Wargclou, Vallentuna kommun nyval för två år 

Camilla Norrgård Sundberg, Oxelösunds kommun nyval för två år 

Anders Ramberg, Falkenbergs kommun ett år kvar 

Björn Berséus, Lunds kommun ett år kvar 

 

Ersättare:  
Camilla Björk, Mora-Orsa kommuner nyval för två år 

Herman Claesson, Söderhamns kommun nyval för två år 

Daniel Nordström, Umeå kommun ett år kvar 

 

Styrelsen konstituerade sig den 31 augusti 2021 enligt nedanstående: 

Anders Ramberg – vice ordförande 

Camilla Norrgård Sundberg – sekreterare 

Sandra Wargclou – kassör  

Daniel Nordström – webbpublicist  

 

Under det gångna året har styrelsen haft åtta styrelsemöten, varav ett konstituerande styrelsemöte. 

 

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

Föreningen hade ekonomiska tillgångar om 237 622,34 kr per den 31 december 2021. 

 

Verksamhet  
Verksamheten har även under det gångna året präglats av pandemin till följd av spridningen av 

corona-viruset. Trots detta har föreningens synpunkter och intressen inom flera områden kunnat 
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tas tillvara genom aktivt deltagande från medlemmar som till stor del skett i olika forum, ofta 

digitalt. Tillsammans finns en bredd med god överblick över vad som är aktuellt såväl nationellt 

som lokalt. Detta innebar också att Miljöchefsmötet 2021 genomfördes helt digitalt den 18-19 

mars. 

 

I utvärderingen av Miljöchefsmötet 2021 har styrelsen konstaterat att det digitala forumet (trots 

väl genomfört digitalt möte) inte är riktigt den form som man önskar ha, därför planeras 

Miljöchefsmötet 2022 att vara fysiskt och därmed flyttas från mars till maj för att det 

förhoppningsvis lättats på restriktionerna. Vi behöver träffas och ha gemensamma diskussioner på 

plats, det är en stor del av dessa träffar. 

 

Förutom pandemin och de nya uppdrag, bland annat tillsyn av trängsel på serveringsställen, den 

har medfört har en viktig fråga varit att öka antalet medlemmar för att på så sätt vara en stark röst 

för kommunernas miljöchefer. 

 

Föreningen är genom sina medlemmar representerade i många nätverk, Sveriges Kommuner och 

Regioners (SKR) miljöchefsnätverk, Tillsyns- och föreskriftsrådet, Smartare miljöinformation är 

några som av förklarliga skäl har genomfört sina möten digitalt under året på grund av pandemin. 

 

Miljöchefsmötet 2021 
 

Temat för året var ”Miljöchefens vardag post-Corona” och genomfördes som ett helt digitalt möte 

den 18-19 mars 2021. 

 

Antalet deltagare på denna konferens var 66 st. 

 
Torsdagen 

Fredrik Torberger, Kairos Future, inledde föreläsningarna med att prata om Framtidens 

samhällskontrakt om morgondagens medborgare och deras relation till varandra och samhället. Vad 

förväntar sig framtidens svenskar av oss som myndigheter ifråga om att ge och få, rättigheter och 

skyldigheter?  

 

Sofia Rasmussen, Rasmussen Analys, fortsatte att prata kring frågan Det framgångsrika 

ledarskapet post-Corona.  

 

Efter detta delades deltagarna in i mindre grupper för diskussioner. 

 

Fredagen 

Christina Spens och Alexander Sobestiansky, statsinspektörer Daniel Selin, utredare 

från Livsmedelsverket berättade om vad som är på gång inom livsmedelsområdet. 

- E-utbildning om kontrollprocessen finns på kontrollwiki 

- Beslut har fattats om att efterhandsdebitering ska införas 

- Ny kontrollförordning på gång, innefattar både kontrollprocessen och riskklassmodell 

 

Björn Risinger, GD Naturvårdsverket berättade om Naturvårdsverkets uppdrag.  
 

 

 

Sverige i mars 2021 
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Anna Bredberg Sandra Wargclou Björn Berséus 

 

 

 

 

 

Anders Ramberg Camilla Björk Herman Claesson 

 

 

 

 

Daniel Nordström Camilla Norrgård Sundberg   


