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På gång

1.Kommunernas roll i klimatfrågan

2.Hur bedrivs en effektiv tillsyn?

3.Förändringar inom livsmedelsområdet

4.Hur vill kommunerna medverka i 
vattendirektivet?

5.Hur ska miljömålssystemet se ut?
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Klimatprio - Kongressmål 2007-2011

SKL ska verka för:

•att medlemmarna får ökat inflytande i klimatpolitiken
Medlemmarna ska också ges förutsättningar att kunna 
förbättra miljön i den egna verksamheten

• införandet av ett system för statlig ekonomisk ersättning
till medlemmarna vid katastrofer och kriser

•en utbyggd kollektivtrafik
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Budskap Klimat

•Satsa på kommunerna för resultat
-Kommunerna bör vara väl representerade i politik & arbete 
-Kommunerna behöver resurser, statligt kunskapsunderlag 
och bra regelverk för ett effektivt klimatarbete 
-Klimatarbetet är fortsatt viktigt i den ekonomiska krisen
-Bygg på medborgarnas perspektiv och engagemang

•Ge bra kompetensstöd och incitament för energieffektivisering

•Ökad möjlighet för krav på energieffektiv bebyggelse i DP
Stärk ÖP roll som styrande för lokalisering med klimathänsyn 

•Utveckla ersättningsmodell/finansieringslösningar för 
klimatanpassning, naturolyckor och extraordinära händelser

•Fördubbla kollektivtrafiken
-Lönsamma linjer ska bidra
-Utveckla attraktion för resenärer
-Enhetligt biljett- och infosystem 
-Stärkt helhetsansvar & planering
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Aktiviteter klimat 09

• Initiativ till överläggningar med regeringen 
Högnivåseminarium Klimatfokus (på SKL höst 09) 

• Konferenser Svenskt Miljökunnande på internationell marknad, 
Kommuner och näringsliv i samverkan , Climate and jobs, Samarbete 
med Delegationen för Hållbara städer, Miljökrav i upphandling

• Internationellt: CEMR i Malmö, Köpenhamn juni, Åre juli

• Energieff: landstingen, Hinder- och potentialstudier, Eneff-avtal

• Planering/olyckor: Ersättningsmodell naturolyckor, Enkät planering, 
Vattenskrift, Fokusmöte infrastruktur, Nationell plattform för 
naturolyckor, Boverkets PBL-uppdrag

• Kollektivtrafik: Remisskonferenser, Partnersamarbete fördubbling

• SKL Öppna jämförelser Klimat, 2010
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CEMR-resolution 24 april (extract)

• We want the new post-Kyoto international agreement to 
recognize the role of local and regional governments as key 
partners in tackling climate change, and call on the EU, 
international organisations and the EU and UN Member 
States to support this.  

• We recall that Agenda 21 affirmed that “the participation 
and cooperation of local authorities will be a determining 
factor” in fulfilling its objectives.

• Public authorities – including local and regional governments 
– need to lead by example and take courageous steps to 
help to develop a low-carbon economy and society. 
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Fortsatt kommunal tillsyn?

Förutsättningen för ett fortsatt 
kommunalt tillsynsansvar:

•Samtliga kommuner måste bedriva 
ett bra tillsynsarbete
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Förutsättningar för att kunna 
bedriva bra tillsyn lokalt

•Vägledning från staten

•Kompetent personal

•Finansiera sitt tillsynsarbete med 
avgifter

•Samarbeta inom ”kommunfamiljen”
så alla kommuner orkar bedriva en 
bra tillsyn
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Nya regler från teori till 
tillämpning hur?

•Miljö-, livsmedels- och djurtillsyn –
definition av tillsynsbegreppet, 
samordning mellan statliga myndigheter, 
från EU-nivå till tillämpning

•Behovet av en bättre vägledning för att omsätta 
nya regler till tillämpning inför kommunernas 
genomförande
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Tillsyn av vad? 
Hur finansiera?

•En taxa som stödjer att tillsynen prio-
riteras till de verksamheter som har 
störst miljö- och hälsorisker finns nu

•Använder ni den som tagits fram?
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Vattendirektivet

•Åtgärdsprogrammen är på remiss 
till sept

•Hur vill och kan kommunerna 
jobba med direktivets 
genomförande?

•Hur påverkas kommunen?
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Miljömålsutredningen

• Utgå från befintligt system 

• Medborgarperspektivet 

• Koppling till hållbar utveckling 

• Förankring i politiken

• Kopplingen till EU:s mål

• Lyft fram åtgärder

• Plattform för dialog och samverkan

SKL:s expert Peter Wenster



12

Livsmedelskontrollen - på gång

•Godkännanden försvinner 2010

•Behov av ny taxa och ändringar i avgiftsförordningen 
i samband med att godkännanden försvinner

•Sveriges fleråriga kontrollplan 2007-2009

–Samlad rapport 2008, klar 2009-06-30, 
revidering av kontrollplanen pågår

–Plan för revision av kontrollmyndigheter, 
visas för FVO maj 2009

•Ny myndighetsrapportering till SLV pågår, start 1 jan 
2010. Fyra kommunrepresentanter. 
Pilotkommuner testar i maj 2009

•Styrgruppen datoriserad kontroll förändras
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Livsmedelskontrollen forts

•Dialog med Livsmedelsverket om kompetensprofil

•Gemensamma organisationer för flera kommuner

•Branschriktlinjer för skola vård omsorg, 
klar maj 2009

•Utredning om ansvaret inom livsmedelskedjan

•Kommunrevisioner påbörjade och prioritering gjord 
av Livsmedelsverket

•General Review Mission FVO maj 2009

•General audit FVO 2010
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SOU 2009:8 Trygg med vad du äter

• Föreslår tre nya myndigheter
–Livsmedelssäkerhetsmyndigheten med samlat ansvar 

för livsmedelskedjan
–Ny myndighet för jordbruk och landsbygdsutveckling
–Ny myndighet för havsresurser och fiske 

• Föreslår att det kommunala ansvaret för 
livsmedelskontrollen utreds

• Föreslår en ny grundutbildning för livsmedelsinspektörer
• Viktiga frågor för kommunerna

–Samarbetet mellan de centrala myndigheterna
–Samordnade begrepp och definitioner
–Tillsynsvägledningen till kommunerna
–Tillgängligheten till myndigheternas vägledning
–Revisionernas oberoende
–Krisberedskapen hos de centrala myndigheterna
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