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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Styrelsen för Förbundet för Allmänt Hälsoskydd – Kommunerna och Miljön lämnar härmed följande berättelse för förbundets verksamhet under år 2017.
Styrelsen
Förbundets styrelse valdes vid årsmötet i Stockholm den 16 april 2015 för perioden fram till årsmötet 2019.
Sedan dess har vice ordföranden Matilda Ernkrans och kassören Leif Schöndell avgått. Thomas Åkesson valdes till ny ledamot och kassör vid årsmötet 2016 och Hanna Victoria Mörk valdes till vice ordförande vid ett
konstituerande styrelsemöte 2017-02-02. Under 2017 har styrelsen sedan dess har haft följande sammansättning:
Ledamöter
Ordförande
Vice ordf
Sekreterare
Kassör

Lars Thunberg (KD), Helsingborg
Hanna Victoria Mörck (V), Uppsala
Anneli Nielsen (tjm), Mönsterås
Thomas Åkesson (tjm), Kumla
Johan Büser (S), Göteborg
Ann-Sofie Eriksson (tjm), Stockholm
Petter Forkstam (MP), Lund
Bengt Hackberg (S), Falkenberg
Carl-Henrik Henmalm (M), Tingsryd
Ann Karlsson (V), Göteborg
Anna Ragnar (MP), Haninge

Kommunalråd
1:e vice ordf Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljöchef
Verksamhetschef Miljö och Bygg
Riksdagsledamot
Sektionschef SKL
Ordf Miljönämnden
Vice ordf Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ordf samhällsbyggnadsnämnden
Vice ordf Miljö- och klimatnämnden
Ledamot Södertörns
Miljö- och hälsoskyddsförbund
Andreas Sjögren (S), Umeå
Ordf Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Dan Westerberg (C), Falun
Ordf Myndighetsnämnd bygg och miljö
Majvor Westberg-Jönsson (S), Hudiksvall 1:e vice ordf Kommunstyrelsen
Göran Öhman (S), Luleå
Ordförande Miljö- och byggnadsnämnden

Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör utgör styrelsens arbetsutskott.
Revisorer
Till revisorer valdes vid årsmötet 2015 för perioden fram till årsmötet 2019 ordf Förbundsdirektionen Västra
Mälardalens Myndighetsförbund Gunilla A. Aurusell (S), Kungsör och 2:e vice ordf Miljönämnden Lars V
Andersson (C), Lund.
Till ersättare valdes Miljöchef Reidar Danielsson (tjm), Linköping och f d Riksdagsledamot Ingemar Josefsson (S), Stockholm.
Valberedning
Till ordinarie ledamöter i valberedningen valdes vid årsmötet 2015 för perioden fram till årsmötet 2019 Torbjörn Nilsson (MP), Karlstad (sammankallande), Annika Ekvall (tjm), Kungsbacka, Anna Hägglund (C),
Falun, Björn Smeds (L), Uppsala och Thomas Åkesson, (tjm), Arboga. Sedan Thomas Åkesson lämnat sin
plats i valberedningen för att bli kassör, valdes Ann-Kristin Lindqvist (S), Växjö till ordinarie ledamot i valberedningen genom fyllnadsval 2016.
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Till ersättare i valberedningen valdes vid årsmötet 2015 för perioden fram till årsmötet 2019 Ann-Kristin Lindqvist (S), Växjö, Leif Nilsson (S), Sundsvall, Carina Ohlsson (S), Lidköping, Christer Paulsson (S), Umeå. Då
Ann-Kristin Lindqvist blivit vald till ordinarie ledamot i valberedningen så valdes Carina Westerlund (S),
Hässleholm, genom fyllnadsval till ersättare i valberedningen fram till årsmötet 2019.
Styrelsearbetet
FAH:s styrelse har under verksamhetsåret 2017 haft tre protokollförda sammanträden, ett telefonmöte den 2
februari, ett fysiskt möte den 2 maj i anslutning till årsmötet i Stockholm och ett fysiskt möte den 3 oktober i
samband med höstmötet i Sundsvall. Till mötena har kallats samtliga ledamöter. Styrelsen har vid mötena bl.a.
diskuterat programinriktning samt tid och plats för kommande höst- och vårmöten. Vidare har styrelsen fört
diskussioner kring förbundets framtid och hur förbundets verksamhet och konferenser ska kommuniceras till
målgruppen och om denna kan vidgas.
Styrelsens arbetsutskott har haft flera möten, varav några fysiska möten och några telefonmöten under året
för att bl.a. förbereda styrelsemötena.
Styrelsen har under året diskuterat frågan om förbundet ska byta namn för att bättre spegla den större bredd
som förbundets verksamhet numera spänner över både inom hälsoskydd, livsmedelskontroll och miljö. Förbundet gjorde under hösten 2017 därför en enkät riktad till alla medlemmar med frågor om namnbyte. Enkäten visade att det finns ett stort intresse bland medlemmarna att byta namn på förbundet och avsikten är att
till årsmötet 2018 lägga fram ett förslag till nytt namn på förbundet.
Den enkät som gjordes 2016 om i vilken grad miljöpolitiker och chefstjänstemän i kommunerna känner till
FAH, resulterade i att informationen om förbundets verksamhet behöver bli bättre i syfte att få fler kommuner att bli medlemmar. Ett annat resultat av enkäten är också önskemål från kommunerna om hur arbetet
med att utveckla förbundet och förändra dess konferenser ska ske. Under 2017 har därför konferensernas innehåll i någon mån anpassats efter önskemålen från kommunerna och en värvningskampanj förberetts för att
kontakta de kommuner som ännu ej är medlemmar i syfte att öka medlemsantalet.
Årsmöte i Stockholm
Årsmöte med konferens hölls på Quality Hotel Globe i Stockholm den 3 - 4 maj. Till mötet samlades 111 deltagare och medverkande från kommuner samt statliga myndigheter och organisationer. Tema för konferensen
var ”Kommunalt arbete för minskad klimatpåverkan” och ”Myndighetsfrågor på gång”. Första dagen ägnades
huvudsakligen åt föreläsningar om klimatpåverkan och hur klimatpåverkan kan minskas. Som föreläsare medverkade bland annat Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat, Gunnar Hedberg, vice ordförande SKL:s programberedning för klimat, Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och Ida Texell ledamot i delegationen för 2030. Exempel från kommuner som kommit långt i arbetet med minskad klimatpåverkan redovisades också.
Konferensmiddagen på onsdagskvällen hölls på Quality Hotel Globe.
Torsdagen började med årsmötesförhandlingar då sedvanliga punkter enligt stadgarna avhandlades. Därefter
handlade dagen om vatten och avlopp med fokus på myndighetsutövning och analyser och bedömningar av
de extremt låga grundvattennivåerna i stora delar av Sverige. Föreläsare var Ann Lundström från Havs och
vattenmyndigheten och Bo Thunholm från SGU. Dag två avslutades med att Sveriges Kommuner och
Landsting på sedvanligt sätt informerade om aktuella frågor och utredningar som kan påverka kommunernas
arbete inom miljöområdet och att Åsa Söderberg från Naturvårdsverket föreläste om hur digitalisering hos
miljömyndigheterna påverkar kommunernas miljöarbete.
Höstmöte i Sundsvall
Höstmötet 2017 arrangerades i Sundsvall 4 - 5 oktober i Stadshussalongen på Stora Torget. 96 deltagare och
medverkande från kommuner samt statliga myndigheter och organisationer mötte upp i Sundsvall för att
delta i konferensen som hade tema: ” Miljöfrågorna i tätortsutveckling - markföroreningar och luftkvalitetsarbete”. FAH:s ordförande, Lars Thunberg och vice ordförande, Hanna Victoria Mörk, agerade moderatorer
för konferensdagarna.
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Den första mötesdagen inleddes med två studiebesök
1. Sundsvall Visitors Center, där en interaktiv skärm visar utsläpp av luftföroreningar, stadsplanering med
VR-glasögon och bygg Minecraft Sundsvall i 3D-program.
2. Grönt boende, ett samarbetsprojekt mellan Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet. Projektet började
med utbildning för intresserade Sundsvallsbor och resultatet är fyra villor, med olika sätt att bygga ett
grönt boende och de boende delar på ett kretsloppsanpassat bioreningsverk som visades under besöket.
Sundsvalls ordförande i miljönämnden, Kjell Bergqvist och kommunstyrelsens vice ordförande, Bodil Hansson, hälsade oss välkomna. Temat för dagen var Förorenad mark och Luftkvalitet. Sundsvalls kommun berättade
hur de jobbat med att sanera förorenad mark för att bygga bostäder och Naturvårdsverket berättade om hur
kommuner kan jobba med förorenad mark. Gällande luftkvalitet fick vi från Maria Jonasson, Sundsvall veta
hur kommunen jobbat med att minska effekterna av biltrafiken i staden genom att flytta en europaväg och att
jobba med enkelriktning, fler cykelvägar och färre bilparkeringar längs med gatorna i staden. Vi fick även en
genomgång från Ulf Troeng, Naturvårdsverket, över hur vedeldning påverkar luften och hur verket samverkar med kommunerna för att minska luftföroreningarna från vedeldning i kampanjen Tänd i toppen. Dagen avslutades med att Ulrika Åkerlund från Boverket berättade om vad ekosystemtjänster är och hur det är ett
smart sätt att få naturen att jobba. En viktig faktor för att motverka både översvämningar, skapa skugga vid
värmebölja och minska luftföroreningar är plantering av träd och helst att bevara de riktigt gamla träden.
Den andra dagen hade tema Utredningar som är på gång. Johan Lantto, Statskontoret berättade om hur tillsynen
av livsmedel kan bli lika bra och likvärdig över hela landet. Förslaget är att samverkan mellan kommuner ska
ske. Diskussion om förslaget följde därpå. Möjligheten till bra tillsyn återkommer senare som ett tema där deltagarna får välja vilken del av mötet de vill gå på. De tematiska samtalen hade följande tema: 1) Markföreningar, 2) Förbättra luftkvaliteten, 3) Statskontorets rapport om Livsmedelskontroll och krav på samverkan.
Miljötillsynsutredningen föredrogs av Lena Callermo, Naturvårdsverket, Dricksvattenplaneringen föredrogs
av Viveca Sjödin, Länsstyrelsen Västernorrland och Kerstin Blom Bokliden, SKL berättade om vad som är på
gång inom Sveriges Kommuner och Landsting.
Konferensmiddagen på onsdagskvällen hölls på Elite Hotel Knaust.
FAH:s medlemmar 2017
Antal
Kommuner
160
Kommunalförbund och gemensamma nämnder
18
Centrala och regionala sammanslutningar
3
Universitet och högskolor
1
Enskilda medlemmar
5
Hedersmedlemmar
4
___________________________________________________________________________
Totalt
191
De 18 kommunalförbund och gemensamma nämnder som är medlemmar representerar tillsammans 50 kommuner. Totalt är alltså 210 av Sveriges 290 kommuner medlemmar i förbundet. De centrala och regionala
sammanslutningarna utgörs av Naturvårdsverket genom Tillsyns- och föreskriftsrådet, Sveriges Kommuner
och Landsting samt Sveriges Ekokommuner. Vidare är Umeå Universitet som sedan länge bedriver utbildning
inom miljö- och hälsoskydd, medlem i förbundet.
Hedersmedlemmar i FAH
F d sekreterare i förbundet, fd hälsovårdskonsulent Sven Nilsson, Luleå
F d vice ordförande i förbundet, fd kommunalrådet Kerstin Svenson, Göteborg
F d ordförande i förbundet, fd riksdagsledamoten Ingemar Josefsson, Stockholm
F d ordförande i förbundet, riksdagsledamoten Carina Ohlsson, Lidköping
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Medlemsavgifter och antal röster vid förbundsstämman
Medlemsavgifterna för 2017 och röstetalen vid stämman var följande:
Medlemskategori
Kommuner, invånarantal
-9.999
10.000-29.999
30.000-49.999
50.000-99.999
100.000-

Avgiftens storlek

Antal röster

800 kronor
1 500 kronor
1 800 kronor
2 300 kronor
4 000 kronor

3 röster
4 röster
5 röster
6 röster
7 röster

900 kronor
500 kronor
100 kronor

4 röster
3 röster
1 röst

Centrala och regionala
sammanslutningar
Lokala organ och företag
Enskild medlem

Dessa avgifter har gällt sedan 2001 (Beslutade vid årsmötet i april 2000). Årsmötet 2017 beslutade att höja
medlemsavgifterna från och med 2018 till som mest 4 800: - för de största kommunerna och som minst oförändrat 100:- för enskilda medlemmar..
Förbundets ekonomi
Förbundet har i grunden en god ekonomi men de senaste åren har förbundet uppvisat negativa resultat. För
2017 har detta dock vänt. Bokslutet för 2017 innebär ett överskott i resultaträkningen på 130 756 kronor. Orsaken är att 2017 års konferenser har gått med överskott efter att en höjning av deltagaravgifter och genomlysningar av konferensens kostnader i övrigt utifrån vad som redovisades i samband med 2016 års bokslut.
Vid årsmötet 2017 beslutades också om en höjning av medlemsavgifterna från och med 2018. Effekten av
detta kommer att ses först vid 2018 års bokslut
Resultat- och balansräkningar för 2017 redovisas i bilaga.
FAH:s kansli
FAH:s kansli sköts sedan 2014 av Nils Alesund Consulting i Spånga. Uppgiften är att ta emot inkommande
handlingar (FAH:s postadress) och fungera som förmedlande länk mellan t.ex. styrelsen och medlemmarna
och internt inom styrelsen. Vidare ingår ansvaret för medlemsregistret och debitering av medlemsavgifter
samt arkivhållningen. Förbundets samlade handlingar från starten 1919 är sedan några år tillbaka arkiverade
på en och samma plats, nämligen landsarkivet i Vadstena. Tidigare har arkivet varit splittrat på olika funktioner i styrelsen.
I mitten av 2017 lades förbundets webbplats www.fah.se om till en ny teknisk plattform som gör det lättare
att administrera förbundets webb. Sedan dess sköts också FAH´s webbplats av Nils Alesund Consulting.
Kontaktuppgifterna till FAH är:
Alesund Consulting, Nils Alesund
Flystaslingan 29
163 46 SPÅNGA
Tel 070-786 73 11
fah@alesund.se
www.fah.se
Förbundet har vidare ett avtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gällande utformning av program till FAH:s konferenser.
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Kontaktperson hos Sveriges Kommuner och Landsting är styrelsens ledamot Ann-Sofie Eriksson.
Sveriges Kommuner och Landsting
Ann-Sofie Eriksson
118 82 Stockholm
Tfn: 08-452 71 13
e-post: ann-sofie.eriksson@skl.se
För förbundets ekonomiadministration har Västra Mälardalens Myndighetsförbund svarat under årets tre
första månader genom förbundets kassör Thomas Åkesson. Under resterande del av året har ekonomiadministrationen skötts av Kumla kommun genom att förbundskassör Thomas Åkesson bytt arbetsplats.
FAH Kommunerna och Miljön
c/o Samhällsbyggnadsförvaltningen
Thomas Åkesson
692 80 KUMLA
Tfn:019-58 80 00
e-post: thomas.akesson@kumla.se
Stockholm i mars 2018
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