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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
Styrelsen för Sveriges miljökommuner lämnar härmed följande berättelse för förbundets verksamhet under år 2018.
Förbundet har bytt namn under 2018
Vid årsstämman den 4 maj 2018 antogs det nya namnet Sveriges miljökommuner på förbundet som
fram till dess hette FAH – Kommunerna och Miljön, det anrika förbundet som 2019 fyller 100 år. Det
var Stadsläkarna i Sverige som 1919 grundade organisationen, vars ursprungliga namn var Förbundet
Allmänt Hälsoskydd, med syftet att förbättra hygienen och minska smittoriskerna ute i bostäderna och i
kommunerna. Namnbytet genomfördes efter en process som bland annat omfattat en enkät till alla medlemmar och ett beredningsarbete inom förbundsstyrelsen.
Styrelsen har sett det angeläget att ha ett namn som tydligare kommunicerar det som förbundet är idag.
Vi är en mötesplats för hälsa och miljö sedan 1919 och erbjuder en uppskattad arena för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte, både för kommunpolitiker och tjänstepersoner
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 Mörck valdes till vice
ordförande vid ett konstituerande styrelsemöte 2017-02-02. Sedan styrelseledamoten Carl-Henrik Henmalm lämnat styrelsen vid årsskiftet 2017–2018, valdes Susanne Wismén till ny styrelseledamot vid årsmötet 2018. Under augusti månad 2018 avsade sig Ann Karlsson styrelseuppdraget. Dan Westerberg avled tyvärr hastigt under september månad 2018. Styrelsen har under 2018 haft följande sammansättning:
Ledamöter
Ordförande Lars Thunberg (KD), Helsingborg
Vice ordf. Hanna Victoria Mörck (V), Uppsala
Sekreterare Anneli Nielsen (tjm), Mönsterås
Kassör
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
Anna Olofsdotter Lilja (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
Ledamot Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund
Andreas Sjögren (S), Umeå
Ordf. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Majvor Westberg-Jönsson (S), Hudiksvall
1:e vice ordf. Kommunstyrelsen
Göran Öhman (S), Luleå
Ordförande Miljö- och byggnadsnämnden
Susanne Wismén (KD), Jönköping from maj 2018 Ordf. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ann Karlson (V) Göteborg tom aug 2018
Vice ordf. Miljö- och Klimatnämnden
Dan Westerberg (C) Falun tom sept 2018
Ordf Myndighetsnämnd för bygg- och
miljöfrågor
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Styrelsens arbetsutskott utgörs av ordförande Lars Thunberg (KD), vice ordförande Hanna Victoria
Mörck (V), sekreterare Anneli Nielsen (tjm), kassör Thomas Åkesson (tjm) samt Ann-Sofie Eriksson
(SKL).
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.
Sedan Gunilla A Aurusell och Lars V Andersson avsagt sig uppdragen, valdes Reidar Danielsson (tjm),
Linköping och Carl-Olof Bengtsson (S), Växjö vid årsmötet 2018 till ordinarie revisorer fram till årsmötet 2019. Vid årsmötet 2018 valdes också Ellinor Karlsson (S), Mjölby till revisorsersättare fram till årsmötet 2019.
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. Vid årsmötet 2018 valdes Carina Westerlund (tjm),
Hässleholm till ordinarie ledamot av valberedningen sedan Annika Ekvall avsagt sig uppdraget. Carina
Westerlund hade fram till dess varit ersättare i valberedningen.
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 och 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. Sedan Christer Paulsson avsagt sig uppdraget, valdes Peter Vestberg (M), Linköping, Håkan Strid (tjm),
Jönköping och Florian Stamm (MP), Östersund till ersättare i valberedningen för den återstående perioden fram till årsmötet 2019.
Styrelsearbetet
Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 haft fyra protokollförda sammanträden, ett fysiskt möte den
24 januari, ett telefonmöte den 13 februari, ett fysiskt möte den 2 maj i anslutning till årsmötet i Stockholm och ett fysiskt möte den 2 oktober i samband med höstmötet i Jönköping. Till mötena har kallats
samtliga ledamöter. Styrelsen har vid mötena bl.a. diskuterat programinriktning, ekonomi, medlemssituationen 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 under 2018 haft fyra möten, samtliga telefonmöten, för att bl.a. förbereda
styrelsemötena.
Förbundet gjorde under hösten 2017 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. Styrelsen
diskuterade därefter frågan om namnbyte och föreslog sedan årsmötet att förbundet ska byta namn till
Sveriges miljökommuner för att bättre spegla den större bredd som förbundets verksamhet numera
spänner över både inom hälsoskydd, livsmedelskontroll och miljö. Vid årsmötet den 4 maj behandlades
förslaget om namnbyte och efter en lång diskussion och voteringar, beslutades att förbundet byter namn
till Sveriges miljökommuner.
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Efter att namnbytet beslutades, har förbundet låtit göra nya loggor och mappar samt
bytt namn på webbplatsen till www.sverigesmiljokommuner.se. Texten på webbplatsen
har också redigerats något för att anpassas till det nya namnet. Symbolen har dock behållits likadan som tidigare.
Årsmöte i Stockholm
Årsmöte med konferens hölls på Clarion Hotel Stockholm den 3 - 4 maj. Till mötet samlades 84 deltagare och medverkande från kommuner samt statliga myndigheter och organisationer. Tema för konferensen var ”Hållbar infrastruktur – kommunernas arbete för minskad klimatpåverkan, grön infrastruktur” och ”Aktuellt inom kommunernas tillsynsuppdrag”.
Första dagen ägnades huvudsakligen åt föreläsningar om klimatpåverkan och hur kommunerna kan bidra
till att klimatpåverkan kan minskas. Som föreläsare medverkade bland annat representanter för Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Trafikverket, Naturvårdsverket, länsstyrelsen i Stockholms län och
Klimatklivet. Representanter för Östersunds kommun, Botkyrka kommun och Åtvidabergs kommun
redovisade åtgärder som lyckats minska klimatpåverkan i sina respektive kommuner Därefter hölls ett
gemensamt samtal och paneldiskussion om framgångsfaktorer och möjligheter till lokala åtgärder för att
minska klimatpåverkan.
Konferensmiddagen på onsdagskvällen hölls på Clarion Hotel Stockholm.
Andra dagen började med årsmötesförhandlingar då förutom sedvanliga punkter enligt stadgarna avhandlades, men då årsmötet även beslutade att byta namn från FAH – Kommunerna och miljön till Sveriges miljökommuner. Därefter handlade dagen om aktuella frågor inom kommunernas tillsynsuppdrag.
Föreläsare kom från Livsmedelsverket, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Sveriges Kommuner
och Landsting och Naturvårdsverket. Vår styrelseledamot, Johan Büser (S) från Riksdagens Miljö- och
Jordbruksutskott rapporterade också om aktuella miljöfrågor som rör kommunerna och som behandlas i
Jordbruksutskottet.
Höstmöte i Jönköping
Höstkonferensen genomfördes den 3–4 oktober i Jönköping. Deltagarantalet var 81 personer inklusive
föredragshållare och styrelsen. Tema för konferensen var förorenade områden, omvandlingsområden
och förtätning samt vad som är på gång inom dessa områden. Ett studiebesök genomfördes på Tändsticksmuseet.
Kommunfullmäktiges ordförande, Anders Hulusjö (KD), hälsade konferensdeltagarna välkomna. Första
dagens tema var omvandlingsområden och förtätning och inleddes med att representanter från Jönköpings kommun berättade om vikten av att samverka i strategiska frågor och att arbeta långsiktigt genom
samverkan mellan miljöförvaltningen och övriga förvaltningar inom stadsplanering. Dagen omfattade
även föreläsning om Reningsverk, mitt i staden, Hållbarhetsbarometer, cykelsatsning och luftmätning,
dricksvattenplanering i Jönköpings kommun. Anders Grönvall, Regeringskansliet, presenterade en färsk
utredning om Hållbara vattentjänster. Betänkandet innehåller förslag om hur det ska vara lättare för fastighetsägaren att göra rätt och hur åtgärdstaken för små avlopp kan öka och när andra lösningar ska behövas. Även Havs- och vattenmyndigheten redovisade bland annat det senaste om enskilda avloppsanläggningar. Dagen fortsatte med producentansvaren för förpackningar och returpapper, insamling av
matavfall och ett pass med Agenda 2030 och goda exempel på lokalt arbete.
Konferensmiddagen, baserad på svenska närproducerade varor, på onsdagskvällen hölls på Elite Stora
Hotellet.
Dag två handlade om utredningar som är på gång. Under dagen presenterades möjligheter till kommunal
avtalssamverkan och de nya möjligheterna som nya kommunallagen medger. Vidare informerade SKL
om ny taxa enligt miljöbalken. Intressanta tematiska samtal i hölls i tre olika grupper om ny miljötaxa,

2019–03–25

Sida 4 av 6

samarbetssätt inom kommunen respektive hållbara VA-lösningar. Avsnittet avslutades med en kort presentation av gruppernas diskussioner. Dagen innehöll även framgångsrika arbetssätt med förorenad
mark i Jönköping och kommunernas möjlighet att driva saneringsprojekt med stöd från staten. Regional
miljösamverkan i Jönköpings län sker i ett bra samarbete som ger mervärde för kommunernas tillsynsuppdrag. Konferensen avslutas med den omtyckta återkommande punkten ”Aktuellt från SKL” som
presenterades av Ann-Sofie Eriksson.
Sveriges miljökommuners medlemmar 2018

Antal

Kommuner
156
Kommunalförbund och gemensamma nämnder
18
Centrala och regionala sammanslutningar
3
Universitet och högskolor
1
Enskilda medlemmar
5
Hedersmedlemmar
3
___________________________________________________________________________
Totalt
186
De 18 kommunalförbund och gemensamma nämnder som är medlemmar representerar tillsammans 50
kommuner. Totalt är alltså 206 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 Sveriges miljökommuner
F d sekreterare i förbundet, fd hälsovårdskonsulent Sven Nilsson, Luleå
F d ordförande i förbundet, fd riksdagsledamoten Ingemar Josefsson, Stockholm
F d ordförande i förbundet, riksdagsledamoten Carina Ohlsson, Lidköping
Medlemsavgifter och antal röster vid förbundsstämman
Medlemsavgifterna för 2018 och röstetalen vid stämman var följande:
Medlemskategori

Avgiftens storlek

Antal röster

Kommuner, invånarantal
-9.999
10.000-29.999
30.000-49.999
50.000-99.999
100.000-

1 000 kronor
1 800 kronor
2 200 kronor
2 800 kronor
4 800 kronor

3 röster
4 röster
5 röster
6 röster
7 röster

Centrala och regionala
sammanslutningar
Lokala organ och företag
Enskild medlem

1 100 kronor
600 kronor
100 kronor

4 röster
3 röster
1 röst

Dessa avgifter beslutades vid årsmötet 2017 och började gälla from 2018. Avgifterna hade dessförinnan
varit oförändrade sedan 2001.
Förbundets ekonomi
Sveriges miljökommuner har i grunden en god ekonomi. De senast åren har förbundet uppvisat negativa
resultat men för 2017 gjorde dock förbundet ett överskott i på 130 756 kronor i resultaträkningen. För

2019–03–25

Sida 5 av 6

2018 gör förbundet ett litet underskott på 18 125 kr. En av orsakerna till underskottet är kostnader i
samband med namnbytet som medfört kostnader kring ny hemsida, nya profilprodukter, enkät med
mera.
Utifrån den höjning av medlemsavgifterna som gjordes 2018 har medlemsintäkterna ökat med 60 000 kr.
Av förbundets konferenser gick årsmöteskonferensen med ett underskott på 113 443 kr medan höstkonferensen i Jönköping gick med ett överskott på 88 554 kr.
Sveriges miljökommuners kansli
Sveriges miljökommuners kansli sköts sedan 2014 av Nils Alesund Consulting i Spånga. Uppgiften är att
ta emot inkommande handlingar (Sveriges miljökommuners 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 om till en ny teknisk plattform som gör det lättare att administrera förbundets webb. 2018 registrerades domänerna www.sverigesmiljokommuner.se och www.sverigesmiljökommuner.se. Förbundet behåller den gamla webbplatsen www.fah.se tillsvidare men den pekar mot www.sverigesmiljokommuner.se. Sedan 2017 sköts Sveriges miljökommuners webbplats av Nils
Alesund Consulting.
Kontaktuppgifterna till Sveriges miljökommuner är:
Sveriges miljökommuner
C/O Nils Alesund Consulting
Flystaslingan 29
163 46 SPÅNGA
Tel 070-786 73 11
info@sverigesmiljokommuner,se
www.sverigesmiljokommuner.se
Förbundet har vidare ett avtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gällande utformning av
program till förbundets konferenser.
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 under 2018 Kumla kommun svarat genom förbundets kassör
Thomas Åkesson.
Sveriges miljökommuner
c/o Samhällsbyggnadsförvaltningen
Thomas Åkesson
692 80 KUMLA
Tfn:019-58 80 00
e-post: thomas.akesson@kumla.se
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