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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 
 
Styrelsen för Förbundet för Allmänt Hälsoskydd – Kommunerna och Miljön lämnar härmed 
följande berättelse för förbundets verksamhet under år 2014.  
 
Styrelsen 
Förbundets styrelse valdes vid årsmötet i Stockholm den 12 april 2011 för perioden fram till 
årsmötet 2015. Förutom ett fyllnadsval har styrelsen sedan dess haft följande sammansättning: 
 
Ordinarie ledamöter 
 

Riksdagsledamot Carina Ohlsson (S), Lidköping Ordförande  
Kommunalråd Lars Thunberg (KD), Helsingborg Vice ordförande  
Miljöchef Leif Schöndell (tjm), Borås Kassör 
Sektionschef SKL Ann-Sofie Eriksson (tjm), Stockholm Sekreterare 
Riksdagsledamot Lars Tysklind (FP), Strömstad  
Miljöchef Katrin Larsson (tjm), Örebro  
Ersättare miljö- o hälsoskyddsnämnden Björn Smeds (FP), Uppsala  
Ledamot Umeå Vatten och Avfall AB Christer Paulsson (S), Umeå  
Ordförande miljönämnden Anna-Karin Bengtsdotter (S), Malmö Fyllnadsval efter  
  Milan Obradovic  
  vid årsmötet 2014  
Ledamot kommunstyrelsen Majvor Westberg-Jönsson (S), Hudiksvall 
Kommunalråd Kia Andreasson (MP), Göteborg  
Ordförande miljönämnden Lars V Andersson (C), Lund  
2:e vice ordförande miljönämnden Anna Hägglund (C), Falun  
Ordförande miljö- och hälsoskyddsn. Lars Püss (M), Halmstad  
 
Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör utgör styrelsens arbetsutskott.  
 
Ersättare 
 

Ledamot miljö- och klimatnämnden Jöran Fagerlund (V), Göteborg  
Ersättare miljötillsynsnämnden  Christina Linnea Örtendahl (M), Höganäs 
1:e vice ordförande bygg- och miljön. Peter Ahlmén (S), Sandviken  
Ersättare samhällsbyggnadsnämnden Birgit Ericsson (S), Tingsryd  
Vice ordförande miljö- och hälsoskyddsn. Bengt Hackberg (S), Falkenberg  
Ordförande miljönämnden Göran Öhman (S), Luleå  
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Revisorer 
Till revisorer valdes vid årsmötet 2011 för perioden fram till årsmötet 2015 miljöchef Eva Jansson, 
Kalmar och teknisk chef Bo Norling, Alingsås.  
 
Till ersättare valdes miljöchef Reidar Danielsson, Linköping och f d riksdagsledamot Ingemar 
Josefsson, Stockholm. 
 
Valberedning 
Till ordinarie ledamöter i valberedningen valdes vid årsmötet 2011 för perioden fram till årsmötet 
2015 Lena Karlsson Engman (S), Umeå (sammankallande), Björn Elmqvist (C), Tingsryd, Kjell-Erik 
Karlsson (V), Varberg, Petter Forkstam (MP), Lund och miljöchef Bo Johansson, Mjölby/Boxholm. 
Bo Johansson har sedan avsagt sig uppdraget och vid årsmötet 2014 gjordes ett fyllnadsval av 
förbundschef Thomas Åkesson, Västra Mälardalens Myndighetsförbund. 
 
Beträffande ersättare i valberedningen beslutade årsmötet att hänskjuta frågan till årsmötet 2012. 
Några ersättare utsågs dock inte vid detta tillfälle, utan styrelsen fick i uppdrag att ta fram förslag till 
kommande årsmöte. Det har dock varit svårt att få fram kandidater och frågan har förblivit olöst 
även under 2014.  
 
Styrelsearbetet 
FAH:s styrelse har under verksamhetsåret haft två protokollförda sammanträden, ett i anslutning till 
årsmötet i Nacka och ett i samband med höstmötet i Halmstad. Till mötena har kallats ordinarie 
ledamöter och ersättare. Styrelsen har vid mötena bl.a. diskuterat programinriktning samt tid och 
plats för kommande höst- och vårmöten. Vidare har styrelsen fört diskussioner kring hur förbundets 
verksamhet och konferenser ska kommuniceras till målgruppen och om denna kan vidgas. 
 
Den 16 januari 2014 genomförde styrelsen en workshop om framgångsfaktorer och framtida 
inriktning för förbundet. Diskussionerna landade bl.a. i konstaterandet att en viktig faktor för 
utveckling av förbundets verksamhet är ett förändrat styrelsearbete. För att skapa förutsättningar för 
detta lämnades ett förslag om stadgeändring till årsmötet i april. Det motiverades på följande sätt: 
 
• Som en framgångsfaktor för FAH har identifierats vikten av att styrelsens ledamöter har en 

förankring som ledande företrädare för sina respektive organisationer, som förtroendevald eller 
anställd, vilket förtydligas i stadgarna.  

• Styrelsen föreslås bestå av enbart ordinarie ledamöter, eftersom styrelsearbetet inte är av den 
karaktären att det finns behov av att göra skillnad på ordinarie ledamöter och ersättare.  

• Styrelsens storlek föreslås minska till 12-15 ledamöter för att åstadkomma förutsättningar för ett 
effektivare styrelsearbete.  

• Varje medlemsorganisation föreslås få ha enbart en representant i styrelsen.  
• En geografisk spridning över landet vad gäller styrelsens sammansättning skrivs in i stadgarna.  
• Ett förtydligande görs i andra stycket punkt 5.2 avseende mandatperioden. Nuvarande skrivning 

är inte tydlig. 
 
Styrelsens förslag till ändring av punkt 5.2 i förbundets stadgar godkändes av årsmötet och dessa nya 
förutsättningar blir nu utgångspunkten för valberedningens arbete inför årsmötet 2015. 
 
Styrelsens arbetsutskott har haft flera telefonmöten under året för att bl.a. förbereda styrelsemötena.  
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Årsmöte i Nacka  
Årsmöte med konferens hölls på Hotel J, Nacka Strand, den 2-3 april. Till mötet samlades 91 
deltagare från kommuner samt statliga myndigheter och organisationer. Tema för konferensens 
första dag var ”Hållbar stadsutveckling”. Som föreläsare medverkade bl.a. Carl-Henrik Robert, 
professor vid Blekinge Tekniska Högskola, statssekreteraren vid Miljödepartementet Mattias 
Johansson samt företrädare för Borås Stad, Luleå kommun samt IVL Svenska Miljöinstitutet. Dagen 
avslutades med att stå upp-komikern Marika Carlsson talade om framgångsrikt mångfaldsarbete.  
 
Konferensens andra dag inleddes med årsmötesförhandlingar, varefter vi fick en redovisning av 
arbetet i den av regeringen tillsatta utredningen om organisationen av de centrala miljömyndig-
heterna. Därefter inleddes temat ”Kommunernas kemikaliearbete” med en redovisning från 
Naturvårdsverket av ett framgångsrikt nationellt tillsynsprojekt avseende kemikalielagstiftningen 
REACH. Sedan hölls parallella samtal kring kemikalietillsyn, kompetensfrågor i tillsynen samt hur 
tillsynsansvaret ska se ut i framtiden – hur ser vi till att det ligger kvar på kommunal nivå? Ytterligare 
programpunkter under dagen var en genomgång från Miljöstyrningsrådet om upphandling med 
miljökrav. Vidare delade Östersunds kommun med sig av sina erfarenheter från arbetet med 
utbrottet av Cryptosporidium i dricksvattnet. Avslutningsvis informerade FAH:s sekreterare Ann-
Sofie Eriksson på sedvanligt vis om aktualiteter från SKL. 
 
Konferensmiddagen på onsdagskvällen hölls i Slottsvillan på Hotel J.  
 
Höstmöte i Halmstad 
Höstmötet arrangerades på Tylösand i Halmstad den 23-24 september. 88 deltagare från kommuner 
samt statliga myndigheter och organisationer mötte upp i Halmstad för att delta i konferensen som 
hade två teman: ”Tillsyn för resultat” samt ”Kommunalt vattenarbete”. Mötet inleddes på 
tisdagsmorgonen med två olika studiebesök: ”Wapnö gods – Sveriges största jordbruk med kött- 
och mjölkproduktion samt eget mejeri” och ”Naturvandring längs Prins Bertils stig”.  
 
Därefter inleddes själva konferensen med att kommunstyrelsens ordförande hälsade välkommen till 
Halmstad och gjorde en exposé över aktuella frågor och miljöarbete i kommunen. Därefter 
presenterade ordföranden i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Halmstad, Lars Püss, hur man vill 
arbeta för en bra miljö och säkra livsmedel. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska löna sig att 
göra rätt är ledorden. Under eftermiddagen presenterades sedan arbetet i den statliga 
dricksvattenutredningen. Hur bedriver man ett framgångsrikt vattenarbete i kommunerna var 
frågeställningen i en paneldiskussion med kommunala företrädare från Halmstad, Helsingborg och 
Falkenberg. Avslutningsvis presenterade Havs- och vattenmyndigheten sin syn på kommunernas roll 
i genomförandet av havs- och vattenpolitiken.  
 
Den andra konferensdagen startade med tre parallella seminarier (Vattenskyddsområden – hur 
arbetar vi med dem?, Kustvattenråd – hur fungerar ett vattenråd med framgång? samt Resultatstyrd 
tillsyn hur gör vi?). Därefter följde en redovisning från SKL av en enkät om kommunala taxor för 
miljötillsynen. Chefsjuristen på Naturvårdsverket, Kerstin Cederlöf, talade sedan under rubriken 
”Hur ska Naturvårdsverket driva en framgångsrik miljötillsyn i samverkan med kommunerna?”. 
Efter lunch avrundades konferensen med ett pass om Tillsynsutveckling i Väst, ett framgångsrikt 
projekt om kompetensutveckling och samverkan för en effektiv tillsyn. Projektledaren Cecilia 
Lunder höll i presentationen med hjälp av miljöcheferna Anders Ramberg och Leif Schöndell från 
Falkenberg respektive Borås.  
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FAH:s medlemmar 
   Antal 

Kommuner   184 
Kommunalförbund och gemensamma nämnder1 16 
Centrala och regionala sammanslutningar   9  
Universitet och högskolor  1 
Enskilda medlemmar  9 
Hedersmedlemmar   3  
___________________________________________________________ 
Totalt   222 
 
De 16 kommunalförbund eller gemensamma nämnder som är medlemmar representerar tillsammans 45 kommuner. 
Totalt är alltså 229 av Sveriges 290 kommuner medlemmar i förbundet. Bland de centrala och regionala 
sammanslutningarna finns tre länsstyrelser, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket genom Tillsyns- 
och föreskriftsrådet, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Ekokommuner samt Yrkesföreningen Miljö och 
Hälsa. 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 hälsosvårdskonsulent Sven Nilsson, Luleå 
F d vice ordförande i förbundet, fd kommunalrådet Kerstin Svenson, Göteborg 
F d ordförande i förbundet, fd riksdagsledamoten Ingemar Josefsson, Stockholm 
 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgifterna för 2013 var följande: 
 

Medlemskategori Avgiftens storlek Antal röster 
Kommuner, invånarantal  
-9.999 800 kronor 3 röster 
10.000-29.999  1 500 kronor 4 röster 
30.000-49.999 1 800 kronor 5 röster 
50.000-99.999 2 300 kronor 6 röster 
100.000- 4 000 kronor 7 röster 
 
Centrala och regionala  
sammanslutningar 900 kronor 4 röster 
Lokala organ och företag 500 kronor 3 röster 
Enskild medlem 100 kronor 1 röst 
 
Dessa avgifter har gällt sedan 2001 (Beslutade vid årsmötet i april 2000). 
 
Förbundets ekonomi 
Förbundet har en god ekonomi, även om bokslutet för 2014 innebär ett underskott i 
resultaträkningen på 35 654 kronor. Årsmöteskonferensen 2014 medförde ett förhållandevis stort 
underskott på ca 100 000 kronor, medan höstkonferensen gav ett överskott på ca 10 000 kronor. 
Resultatet för konferenserna är beroende av deltagarantal samt kostnader för föreläsare och båda 
dessa faktorer kan variera kraftigt. I övrigt balanserar verksamhetens kostnader för kanslitjänster 
m.m. i stort sett mot medlemsavgifterna. Balansomslutningen uppgår till 1 352 023 kronor. Resultat- 
och balansräkningar för 2014 redovisas i bilaga.  
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FAH:s kansli 
FAH:s kansli sköts sedan den 1 januari 2014 av 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.  
 
Kontaktuppgifterna till FAH är: 
 
Alesund Consulting, Nils Alesund 
Flystaslingan 29 
163 46 SPÅNGA 
Tel 070-786 73 11 
fah@alesund.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 för-
bundets 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 
tfn: 08-452 71 13 
e-post: ann-sofie.eriksson@skl.se 
 
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 
tfn: 033-35 30 03 
e-post: leif.schondell@boras.se  
 
 
Stockholm i februari 2015 
 
 
 
Carina Ohlsson Lars Thunberg Leif Schöndell 
 
 
 
Ann-Sofie Eriksson Lars Tysklind Katrin Larsson 
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Björn Smeds Christer Paulsson Majvor Westberg-Jönsson 
 
 
 
Kia Andreasson Lars V Andersson Anna Hägglund 
 
 
 
Lars Püss 
 
 
 
 


