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FAHs verksamhetsberättelse för år
2003

Styrelsen för Förbundet för Allmänt Hälsoskydd, FAH, avger
härmed följande berättelse för förbundets verksamhet under år
2003. Förbundet FAH bildades i mars 1919, varför denna
verksamhetsberättelse är den 84:e i förbundets historia.

Styrelsen
Förbundets styrelse valdes vid årsmötet 2003 för perioden fram till årsmötet 2007.
Styrelsens sammansättning var efter valet följande.

Ordinarie  ledamöter
F. d. Riksdagsman Ingemar Josefsson, Stockholm Ordförande
Ordf miljönämnden Carina Nilsson, Malmö Vice ordförande
Miljö- och byggchef Lars Fladvad, Värmdö Sekreterare
Bitr miljödirektör Leif Schöndell, Göteborg Kassör
Ordf tekniska nämnden Christer Paulsson, Umeå
Ordf  bygg- o miljönämnden Ann-Sofie Andersson, Östersund
EU-parlamentariker Anneli Hulthén, Göteborg
Led miljö- o hälsoskyddsn Björn Smeds, Uppsala
Ordf miljönämnden Conny Sevehem, Varberg
Vice ordf miljönämnden Lars Thunberg, Helsingborg
Riksdagsman Carina Ohlsson, Lidköping
Miljöchef Nils-Gunnar Sahlman, Botkyrka

Ersättare
Ordf miljö- o hälsoskyddsn Jan Grimlund, Gotland
Ordf miljö- och byggn Birgit Eriksson, Tingsryd
Ordf miljö- och byggn Eva Ljungström, Sandviken
Ordf myndighetsn Roland Bäckman, Ljusdal
V ordf miljö- o hälsoskyddsn Ann-Britt Ek, Falkenberg
Ordf miljö- o hälsoskyddsn Birgitta Skoglund, Växjö

Ledamöter som lämnade styrelsen vid årsmötet
Ordf bygg- o miljönämnden Ingmarie Olsson, Sandviken
Miljöchef Stefan Andersson, Härryda
Ordf miljö- o byggnämnden Iris Dimitri, Gällivare
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Led bygg- o miljönämnden Britta Johansson, Värnamo
Miljö- och hälsoskyddschef Kia Regnér, Österåker
Ordf miljö- o hälsoskyddsn Gösta Hult, Gotland

Revisorer
Till revisorer valdes vid årsmötet 2003 för perioden fram till årsmötet 2007 miljö- och
hälsoskyddscheferna Caj Rooslund, Borås och Göran Berndtson, Mölndal. Till
ersättare valdes miljö- och hälsoskyddscheferna Ulla Bergström, Huddinge och Bo
Norling, Alingsås.

Valberedning
Till valberedning valdes vid årsmötet 2003 för perioden fram till årsmötet 2007.
Ordinarie: Birgitta Oscarsdotter-Hedberg, Västerås, Ingmari Olsson, Sandviken,
Britta Johansson, Värnamo, Iris Dimitri, Gällivare, Stefan Andersson, Varberg . Till
sammankallande har Ingmari Olsson valts. Ersättare: Majvor Westberg Jönsson,
Hudiksvall, Alf Johansson, Eksjö, Börje Eckerlid, Ulricehamn, Björn Abelsson, Lund
och Christer Litzell, Örnsköldsvik.

Styrelsearbetet
FAHs styrelse har under verksamhetsåret haft två protokollförda sammanträden, det
ena hölls i anslutning till årsmötet i Stockholm och det andra i anslutning till höstmötet
i Värnamo. Till mötena kallades ordinarie ledamöter, ersättare, ansvarig för
förlagsverksamheten och kansliet samt representanter för Samarbetskommittén för
miljö- och hälsoskyddsnämnderna i rikets större städer som är adjungerade.
Styrelsens arbetsutskott träffades inför båda styrelsemötena. Styrelsen diskuterade
vid mötena programinriktning samt tid och plats för kommande höst- och vårmöten.
Direkta önskemål från medlemmarna avseende programinnehåll vid konferenserna
var, i likhet med tidigare år, förhållandevis tunnsådda. Styrelsens arbetsutskott har
därutöver haft ett sammanträde i november i Stockholm. Även detta möte är
protokollfört.

Styrelsen har under året träffat ett avtal gällande förbundets administrativa funktioner,
nämligen med Svenska kommunförbundet gällande förbundets information och
konferensutbud samt FAHs webbplats. Gällande avtal finns avseende Ekonomisk
redovisning (Göteborgs miljöförvaltning); Medlemsregister och debitering av
medlemsavgifter, kanslifunktion, konferensadministration (GHA-konsult i Vadstena
som sedan 1989 handhar förlagsverksamheten).

Sedan 2002 är förbundets samlade handlingar från starten 1919 åter arkiverade på
en och samma plats, nämligen kansliet i Vadstena. Tidigare har arkivet varit splittrat
på olika funktioner i styrelsen. Revisorerna har under 2003 särskilt granskat FAHs
arkiv med tyngdpunkt på arkivhantering och arkivplats.  Synpunkter har därefter
ingivits till styrelsen med uppdrag att någon i arkivfrågor kunnig person inventerar,
ordnar och förtecknar befintliga handlingar samt gör en arkivbedömning,
arkivförteckning och dokumenthanteringsplan. Styrelsen arbetar med detta.

Årsmöte i Stockholm och Höstmöte i Sundsvall
Årsmöte med konferens hölls på Norra Latin i Stockholm den 5-6 maj 2003. Till mötet
samlades 206 deltagare från 71 kommuner samt från statliga myndigheter och
organisationer. Tema för mötet var: Samverkan och åtgärder för en god miljö. Den
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gemensamma konferensmiddagen på Solliden avnjöts av 153 deltagare. Ernst
Brunner berättade om Bellman och Peter Ekberg Pelz tolkade Bellman. Göteborgs
miljöförvaltning har gjort en informativ rapport med bilder från årsmöteskonferensen.
Kansliet gjorde, utifrån en enkät, en utvärdering av konferensen. Bedömningen av
konferensen i sin helhet var mycket positiv. Styrelsen har tagit till sig de enskilda
synpunkter som skrivits på utvärderingsblanketterna.

Höstmötet hölls på Södra berget i Sundsvall den 22-23 september 2003. Tema för
konferensen var ”Folkhälsoarbete – Förorenad mark – Klimatpåverkan samt grönare
och tryggare stad”.  Deltagarantalet uppgick till 117 st från 35 kommuner samt från
statliga myndigheter och organisationer. Studiebesöken var inlagda i
konferensprogrammet på måndagseftermiddagen. Man kunde välja mellan
”Stadsvandring i Sundsvall”, ”Bostadsområdesarbete i Nacksta” eller ”Förorenad
mark”, 76 personer valde att delta i studiebesöken. Bedömningen av konferensen i
sin helhet var mycket positiv.

FAHs medlemmar
Fahlitteratur handhar sedan maj 2001 medlemsregistret och fick i samband med upp-
draget också till uppgift att öka det sjunkande medlemsantalet. Satsningen gav
avsedd effekt och medlemsantalet omfattar nu åter så gott som samtliga miljö- och
hälsoskyddsnämnder i landets kommuner.

Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande 275 st
Centrala och regionala sammanslutningar 12 st
Högskolor 1 st
Enskilda medlemmar 12 st
____________________________________________________________
Totalt 300 st

Hedersmedlemmar i FAH
F d ordförande i förbundet, f landshövding Sven Johansson, Stockholm
F d sekreterare i förbundet, f hälsosvårdskonsulent Sven Nilsson, Luleå
F d miljönämndens ordförande, Kerstin Svenson, Göteborg

Medlemsavgifter
Medlemsavgifterna för 2003 var följande:

Medlemskategori Avgiftens storlek Antal röster
kommuner, invånarantal

-9.999 800 kronor 3 röster
10.000-29.999 1500 kronor 4 röster
30.000-49.999 1800 kronor 5 röster
50.000-99.999 2300 kronor 6 röster

100.000- 4000 kronor 7 röster

Centrala och regionala samman-
slutningar 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).
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Förbundets ekonomi
FAH finansierade i huvudsak sin verksamhet genom medlemsavgifter och intäkter
från förlagsverksamheten. Bokslut för 2003 redovisas i bilaga 1.

fahlitteratur
Förlagsverksamheten, fahlitteratur, är sedan 1989 förlagd till Vadstena.
Omsättningen i förlaget är i stort sett oförändrad på förra årets höga nivå och uppgår
nu till 2,6 miljoner kronor. Förlaget tillhandahåller prisvärd, aktuell lagstiftning
framförallt till medlemmar, men litteraturen säljs även till övriga intresserade men då
till ett högre pris. Bland förlagets titlar märks Miljöbalken, Djurskyddspärmen,
Livsmedelspämen, Politikerpaket och Litteraturpaket för tjänstemän samt handboken
”Vägvisare och lathund”. Adressen till fahlitteratur och FAHs kansli:

fahlittertur/ FAHs kansli
Box 80
592 22  Vadstena
tel: 0143-24810 fax: 0143-132 90
e-post: info@fahlittertur.se

FAHs kansli
FAHs kansli har med början från årskiftet 2002 varit samordnat med fahlitteratur till
Vadstena. Detta ger samordningsvinster med utskick och övriga medlemskontakter.
Kansliet ombesörjer anordnandet av förbundets konferenser. Adressen till kansliet
och fahlitteratur, se ovan.

FAHs webbplats
Förbundet har avtal med Svenska kommunförbundet gällande bl a  webbplats för att
förmedla och länka information till medlemmarna. En ny webbplats öppnades under
senare delen av år 2002 och  finns tillgänglig under adress www.fah.se. Elektroniska
nyhetsbrev sänds till de medlemmar som så önskar. Kontaktperson hos
Kommunförbundet är Ann-Sofie Eriksson.

Svenska kommunförbundet
Ann-Sofie Eriksson
118 82  Stockholm
tel: 08-452 71 13
e-post: Ann-Sofie.Eriksson@svekom.se

Stockholm i mars 2004

Ingemar Josefsson
ordförande


