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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010
Styrelsen för Förbundet för Allmänt Hälsoskydd – Kommunerna och Miljön avger härmed följande
berättelse för förbundets verksamhet under år 2010.
Styrelsen
Förbundets styrelse valdes vid årsmötet 2007 för perioden fram till årsmötet 2011. Styrelsens sammansättning har under år 2010 varit följande:
Ordinarie ledamöter

Riksdagsledamot
Ordf. miljönämnden
Sektionschef SKL
Miljöchef
Ordf. tekniska nämnden
Ledamot miljö- o hälsoskyddsn.
Ordf. miljönämnden
V. ordf. miljö- och byggnämnden
1:e vice ordf. miljö- och byggn.
Ordf. miljönämnden

Carina Ohlsson, Lidköping
Lars Thunberg, Helsingborg
Ann-Sofie Eriksson
Leif Schöndell, Borås
Christer Paulsson, Umeå
Björn Smeds, Uppsala
Conny Sevehem, Varberg
Birgit Eriksson, Tingsryd
Peter Ahlmén, Sandviken
Majvor Westerberg-Jönsson,
Hudiksvall
Betty Malmberg, Stockholm
Milan Obradovic, Malmö
Vakant

Riksdagsledamot
Ordf. miljönämnden

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör

Fyllnadsval 2010
Fyllnadsval 2010
Fyllnadsval 2009

En plats som ordinarie ledamot i styrelsen har varit vakant under 2010.
Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör utgör styrelsens arbetsutskott.
Ersättare

Kommunalråd
Ledamot miljönämnden
V. ordf. miljö- o hälsoskyddsnämnden
Ordf. miljönämnden
Ledamot miljönämnden

Kia Andreasson, Göteborg
Gert Grahn, Landskrona
Bengt Hackberg, Falkenberg
Anna Hägglund, Falun
Lars-Ivar Kahl, Höganäs
Vakant

Avliden november 2010

En plats som ersättare i styrelsen har varit vakant under året. Vidare avled Gert Grahn i november
2010. Förbundet sände blommor till begravningsgudstjänsten.
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Revisorer
Till revisorer omvaldes vid årsmötet 2007 för perioden fram till årsmötet 2011 f d miljö- och hälsoskyddscheferna Caj Rooslund, Alingsås och Göran Berndtson, Mölndal.
Till ersättare omvaldes miljö- och hälsoskyddschef Bo Norling, Alingsås och nyvaldes f d riksdagsledamot Ingemar Josefsson, Stockholm.
Valberedning
Till ordinarie ledamöter i valberedningen nyvaldes vid årsmötet 2007 för perioden fram till årsmötet
2011 Björn Abelsson, Lund, Carina Edblad, Örnsköldsvik, Håkan Falck, Trollhättan, Erik
Johansson, Örebro, Lena Karlsson-Engman, Umeå. Till sammankallande valdes vid årsmötet 2008
Lena Karlsson-Engman, Umeå.
Till ersättare omvaldes Alf Nordell, Eksjö och Börje Eckerlid, Ulricehamn. Vid årsmötet 2008 valdes
ytterligare tre ersättare; Göran Hedberg, Boden, Anita Lövgren, Skövde och Sven Jägervall,
Halmstad.
Styrelsearbetet
FAHs styrelse har under verksamhetsåret haft två protokollförda sammanträden, ett sammanträde
hölls i anslutning till årsmötet i Stockholm och ett i anslutning till höstmötet i Borås. Till mötena har
kallats ordinarie ledamöter och ersättare samt ordföranden i Föreningen för miljönämnderna i de
större kommunerna (MISK), som är adjungerad. Styrelsen har vid mötena bl.a. diskuterat programinriktning samt tid och plats för kommande höst- och vårmöten. Beslut har fattats om att förlägga
vårmötet 2011 till Stockholm och höstmötet 2011 till Falun. Vidare har styrelsen avhandlat aktuella
miljö- och hälsoskyddsfrågor och utbytt erfarenheter om arbetet i respektive organisationer. Dessutom har styrelsen diskuterat eventuella åtgärder för att få med fler kommuner som medlemmar.
Ytterligare en viktig fråga har varit hur förbundets kanslifunktion ska lösas fr.o.m. 2011 sedan
Förlagshusen i Vadstena sagt upp avtalet avseende kanslitjänster. Vid styrelsemötet i september fick
arbetsutskottet i uppdrag att lösa frågan och överenskommelse träffades sedan med
Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad som numera svarar för delar av kanslifunktionen. Se vidare
under avsnittet FAH:s kansli.
Styrelsens arbetsutskott har haft flera telefonmöten under året för att bl.a. förbereda styrelsemötena
och hantera frågan om kanslifunktionen.
Årsmöte i Stockholm
Årsmöte med konferens hölls på Quality Globe Hotel i Stockholm den 20 - 21 april 2010. Till mötet
samlades 118 deltagare från 44 kommuner samt statliga myndigheter och organisationer. Huvudtemat för konferensen var ”Strategiska miljöfrågor i samhällsplaneringen”. Som föreläsare medverkade bl.a. företrädare för Boverket, Stockholms universitet, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen
Stockholms län samt flera kommuner och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Vidare innehöll mötet ett avsnitt om livsmedelskontrollen och granskningen från EU:s livsmedelsmyndighet.
Ordföranden Carina Ohlsson och sekreteraren Ann-Sofie Eriksson informerade på sedvanligt vis
om aktualiteter från Riksdagens miljö- och jordbruksutskott respektive Sveriges Kommuner och
landsting.
Middagen hölls på Clarion Hotel Stockholm på Södermalm.
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Höstmöte i Borås
Höstmötet arrangerades i Borås den 28 – 29 september -i Sparbankssalen på Högskolan. 141 deltagare från 41 kommuner samt statliga myndigheter och organisationer mötte upp i Borås. Konferensen inleddes på tisdagsmorgonen med tre olika studiebesök: ”Exkursion i hasselmusmarker”,
”Exkursion till vattendrag med flodpärlmussla” samt ”Vandring i skulpturstaden Borås”. Teman för
konferensen var ”Biologisk mångfald” samt ”Miljönämndernas tillsyn”. Olika aspekter på hur man
kan arbeta med biologisk mångfald belystes av representanter för Länsstyrelsen i Jönköpings län,
Calluna AB, Sveriges Lantbruksuniversitet samt Borås stad och Falkenbergs kommun. Principer för
ny taxa för miljötillsynen, kommunernas framtida ansvar för kemikalietillsynen, hur den nya planoch bygglagen påverkar miljöarbetet samt Naturvårdsverkets stöd till det kommunala miljöarbetet
var programpunkter som föredrogs av representanter för SKL, Kemikalieinspektionen och
Naturvårdsverket. Även på höstmötet informerade ordföranden och sekreteraren om aktuella miljöfrågor i Riksdagen och hos SKL. Konferensen avslutades med ett mycket tänkvärt föredrag av författaren Jan Jörnmark med rubriken ”Övergivna platser – vad händer i ett långt perspektiv?”
Middagen hölls på Navet Science Center och inleddes med en visning av en del av centrets utställning. Under middagen bjöd Navets pedagoger på underhållning med vetenskaps- och
miljöinriktning.
FAH:s medlemmar
Antal
250
Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande (kommuner)*
Centrala och regionala myndigheter
5
Högskolor
1
Organisationer
3
Enskilda medlemmar
10
Hedersmedlemmar
5
____________________________________________________________
Totalt
274
* 250 av Sveriges kommuner finns representerade i FAH. I några fall är det kommunalförbund eller liknande som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågorna för kommunens räkning. I dessa fall ses samtliga ingående kommuner som anslutna till FAH. 40 kommuner har aktivt valt att stå utanför förbundet.
Hedersmedlemmar i FAH

F d ordförande i förbundet, fd landshövding Sven Johansson, Stockholm
F d sekreterare i förbundet, fd hälsosvårdskonsulent Sven Nilsson, Luleå
F d vice ordförande i förbundet, fd kommunalrådet Kerstin Svenson, Göteborg
F d ordförande i förbundet, fd riksdagledamoten Ingemar Josefsson, Stockholm
F d förtroendeman med långvarigt engagemang i förbundet,
Birgitta Oscarsdotter-Hedberg, Västerås
Medlemsavgifter
Medlemsavgifterna för 2010 var följande:
Medlemskategori

Kommuner, invånarantal
-9.999
10.000-29.999
30.000-49.999

Avgiftens storlek

Antal röster

800 kronor
1 500 kronor
1 800 kronor

3 röster
4 röster
5 röster
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50.000-99.999
100.000Centrala och regionala
sammanslutningar
Lokala organ och företag
Enskild medlem

2 300 kronor
4 000 kronor

6 röster
7 röster

900 kronor
500 kronor
100 kronor

4 röster
3 röster
1 röst

Dessa avgifter har gällt sedan 2001 (Beslutade vid årsmötet i april 2000).
Förbundets ekonomi
Förbundet har en god ekonomi. För 2010 redovisas ett överskott i resultaträkningen på 193 575
kronor, vilket beror på att såväl årsmötes- som höstkonferensen gav ett positivt resultat.
Balansomslutningen uppgår till 1 527 400 kronor. Bokslutet för 2010 redovisas i bilaga 1.
FAH:s kansli
FAH:s kansli har sedan årsskiftet 2001/2002 varit förlagt till Förlagshusen i Vadstena. Avtalet med
Förlagshusen har inneburit att de svarat för att ta emot inkommande handlingar (FAH:s postadress)
och fungera som förmedlande länk mellan t. ex. styrelsen och medlemmarna och internt inom styrelsen. Vidare har man skött 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.
Under 2010 sade Förlagshusen upp avtalet om kanslitjänster. På uppdrag av styrelsen har arbetsutskottet under hösten träffat en överenskommelse med Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad som
innebär att den fr.o.m. 1 januari 2011 övertar de uppgifter som hittills legat på Förlagshusen. De nya
kontaktuppgifterna till FAH är:
FAH Kommunerna och Miljön
c/o Miljöförvaltningen
Helsingborgs stad
251 89 Helsingborg
tel: 042-10 50 26, fax: 042-10 50 44
e-post: fah@helsingborg.se
Förbundet har vidare ett avtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gällande utformning
av program till FAH:s konferenser. Likaså ansvarar SKL för uppdatering av och information på förbundets hemsida www.fah.se.
Kontaktperson hos Sveriges Kommuner och Landsting är förbundets sekreterare Ann-Sofie
Eriksson.
Sveriges Kommuner och Landsting
Ann-Sofie Eriksson
118 82 Stockholm
tel: 08-452 71 13
e-post: ann-sofie.eriksson@skl.se
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För förbundets ekonomiadministration svarar Miljöförvaltningen i Borås Stad genom förbundets
kassör Leif Schöndell.
FAH Kommunerna och Miljön
c/o Miljöförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås
tel: 033-35 30 03
e-post: leif.schondell@boras.se

Stockholm den 1 mars 2010

Carina Ohlsson
Ordförande

