Valberedningens förslag till förbundsstämman 2019
Styrelse för Sveriges Miljökommuner 2019-2023
Valberedningen har arbetat utifrån ett 30-tal inkomna nomineringar. För att tillvarata det
stora intresse som inflödet av nomineringar tyder på, och för att få en ur flera aspekter väl
sammansatt styrelse, föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av 15 ledamöter
(stadgarna säger 11-15).
Valberedningen har sett det som angeläget att, utöver de aspekter som nämns i stadgarna,
eftersträva representation av kommuner av olika storlek, och vi har uppfattat det som en
brist att under förra mandatperioden ingen av landets tre största kommuner varit
representerad i styrelsen. Vi är därför glada att kunna presentera ett förslag till styrelse där
ledamöter från var och en av de tre största kommunerna finns med. Samtidigt är vi glada att
styrelseledamöterna från bland annat Kumla och Mönsterås vill fortsätta arbetet i styrelsen,
och att därmed även små kommuner är representerade i styrelsen.
Vårt förslag består av 8 män och 7 kvinnor. Geografiskt omfattar förslaget, om man
borträknar ledamöterna från riksdagen och SKL, 3 ledamöter från Norrland, 4 ledamöter från
Svealand och 6 ledamöter från Götaland; därmed uppfylls stadgarnas krav på minst 3
ledamöter från varje landsdel. Vi föreslår 10 politiker och 5 tjänstepersoner till styrelsen.
Bland politikerna hör 4 till S, 2 till MP, och 1 vardera till M, C, L respektive KD.
Stadgarna anger att styrelseledamöter ska vara ledande företrädare för sin kommun inom
miljöområdet. Denna formulering ger ett visst tolkningsutrymme. Traditionellt har den
tolkats som miljöansvarigt kommunalråd, nämndordförande, vice nämndordförande eller
förvaltningschef. Valberedningen vill vidga tolkningen något, genom att vi föreslår omval av
en ledamot som kom in i styrelsen i slutet av förra mandatperioden, då hon var
nämndordförande, och som nu är nämndledamot men utan presidieplats. Valberedningen
tycker det vore synd att inte omvälja en engagerad ledamot som bara ingått i styrelsen i ett
år och som vill fortsätta, och bland övriga nominerade fanns ingen KD-företrädare som
bättre uppfyllde kriteriet att vara en ledande företrädare för sin kommun inom
miljöområdet.
Till ordförande för Sveriges Miljökommuner föreslår valberedningen
Johan Büser (S), riksdagen, ledamot i trafikutskottet (nyval, tidigare styrelseledamot)
Trafikutskottet har stor betydelse för miljöfrågorna. Johan Büser har under förra
mandatperioden suttit i miljö- och jordbruksutskottet, samt i vår förenings styrelse.
Valberedningen föreslår att förbundsstämman delegerar till styrelsen att inom sig utse vice
ordförande.
Till kassör föreslår valberedningen
Thomas Åkesson (tjp), verksamhetschef miljö- och bygg, Kumla (omval)
Thomas Åkesson har varit kassör under de senaste tre åren och skött detta till allas
belåtenhet.

Till övriga styrelseledamöter föreslår valberedningen
Anders Davidsson, (M), 1:e vice ordförande i miljö- och tillståndsnämnden, Ängelholm
(nyval)
Andreas Sjögren (S), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Umeå (omval)
Anna Hadenius (tjp), förvaltningschef miljöförvaltningen, Stockholm (nyval)
Anneli Nielsen (tjp), miljöchef, Mönsterås (omval)
Ann-Sofie Eriksson (tjp), Sveriges Kommuner och Landsting (omval)
Bengt Hackberg (S), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Falkenberg (omval)
Helena Berg (tjp), miljödirektör, Karlstad (nyval)
Helena Norin (MP), 2:e vice ordförande i miljö- och klimatnämnden, Göteborg (nyval)
Kjell Bergqvist (C), ordförande i miljönämnden, Sundsvall (nyval)
Klara Ellström (MP), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Uppsala (nyval)
Niklas Daoson, (S), vice ordförande i miljö- och samhällsnämnden, Östersund (nyval)
Simon Chrisander (L), ordförande i miljönämnden, Malmö (nyval)
Susanne Wismén (KD), ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden, Jönköping (omval)

Övriga nominerade till styrelsen, som inte ingår i valberedningens förslag, var Andrea
Bromhed (MP), Hudiksvall; Andreas Axelsson (C), Svedala; Carolina Schönbeck (C),
Östersund; Christina Hedin (V), Östersund; Gunilla Kock Hansson (tjp), Ulricehamn; Gustav
Edvinsson (S), Lidköping; Ingrid Ölmebäck (S), Lycksele; Jenny Lundström (MP), Tierp; Josef
Nygren (KD), Lycksele; Jörgen Rasmusson (Älska Svedala), Svedala; Magnus Lenz (M),
Östersund; Maria Rydberg (S), Karlstad; Rune Hultkvist (L), Jönköping; Rune Liljenberg (tjp),
Ängelholm; och Sara Gunnarsson (L), Karlstad.

Revisorer i Sveriges Miljökommuner 2019-2023
Till ordinarie revisor föreslår valberedningen
Åsa Windahl (M), Kumla, ordförande i myndighetsnämnden (nyval)
Till revisorsersättare föreslår valberedningen
Ellinor Karlsson (S), Mjölby, ordförande i miljönämnden (omval)
Valberedningen hoppas på förbundsstämman kunna presentera förslag på ytterligare en
ordinarie revisor och ytterligare en revisorsersättare.

