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Kallelse till ordinarie förbundsstämma för Sveriges miljökommuner 
(tidigare FAH – Kommunerna och miljön) onsdagen den 5 maj 2021 kl 
13.00.  Årsmötet sker digitalt i samband med Vårmötet.  
 
Ni hälsas hjärtligt välkomna till Sveriges miljökommuners förbundsstämma den 5 maj 
2021. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse finns 
liksom övriga årsmöteshandlingar också på www.sverigesmiljokommuner.se där ni 
även finner stadgar och annan information om förbundet. 
 
Föredragningslistan för årsmötesförhandlingarna följer förbundets stadgar punkt 10.4. 
Yttrande-, förslags- och rösträtt framgår av stadgarna punkt 10.7. 
 
Enligt stadgarna ska medlem som är juridisk person på stämman företrädas av en per-
son. I samband med eventuell votering, ska därför anges vem som företräder kommunen 
eller organisationen. 
 
 
Väl mött på årsmötet! 
 
Johan Büser  
Ordförande i Sveriges miljökommuner 
 
 
Föredragningslista för årsmötesförhandlingarna finns på sidan 2  

http://www.sverigesmiljokommuner.se/
mailto:info@sverigesmiljokommuner.se
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Föredragningslista för årsmötesförhandlingarna 2021-05-05 
 
I enlighet med föreningens stadgar ska följande punkter behandlas på årsmötet. 

 
1. Val av ordförande och vice ordförande på stämman 
2. Val av sekreterare på stämman 
3. Val av två justeringspersoner på stämman 
4. Fastställande av röstlängd för stämman 
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 
6. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse Bilagor 
7. Ansvarsfrihet för styrelsen 
8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 
9. Fastställande av årsavgifter 
10. Fastställande av arvoden 
11. Val 
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

 
______________________ 

 
 
 
 

http://www.sverigesmiljokommuner.se/
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Sveriges miljökommuner verksamhetsberättelse 2020 
Styrelsen för Sveriges miljökommuner lämnar härmed följande berättelse för förbundets verksamhet 
under år 2020.  
2020 blev ett annorlunda år 
Coronapandemin har påverkat konferensverksamheten så att några fysiska möten tyvärr inte kunnat 
genomföras över huvud taget under året. För första gången sedan förbundet bildades för 101 år se-
dan har vi varit tvungna att ställa in verksamhet på grund av en pandemi. Förbundet har dock precis 
som i stora delar av samhället snabbat på digitaliseringen av verksamheten och genomfört både sty-
relsemöten och årsmötet digitalt.  

Styrelsen 
Vid årsmötet den 9 maj 2019 valdes en ny styrelse, nya revisorer och en ny valberedning för tiden 
fram till årsmötet 2023. Några förändringar av styrelsens sammansättning eller av övriga funktion-
ärer har inte skett under 2020. 
 

Årsmötet 2019 beslutade att utse Johan Büser (S). riksdagsledamot, till ordförande och att delegera 
till styrelsen att inom sig utse vice ordförande och sekreterare. Årsmötet beslutade också att utse 
Thomas Åkesson, (TJP), verksamhetschef Miljö och Bygg, Kumla kommun till kassör. Årsmötet be-
slutade vidare att välja följande personer till ledamöter i styrelsen: 

Anders Davidsson (M)* 1:e vice ordförande i miljö- och tillståndsnämnden Ängelholm 
Andreas Sjögren (S) Ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden Umeå 
Anna Hadenius (TJP)* Miljödirektör    Stockholm 
Anneli Nielsen (TJP) Miljö- och byggchef   Mönsterås 
Ann-Sofie Eriksson (TJP) Sektionschef Sveriges Kommuner och Landsting SKL 
Bengt Hackberg (S) Ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden Falkenberg 
Helena Berg (TJP)* Miljödirektör    Karlstad 
Helena Norin (MP)* 2:e vice ordförande miljö- och klimatnämnden Göteborg 
Kjell Bergkvist (C)* Ordförande i miljönämnden   Sundsvall 
Klara Ellström (MP)* Ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden Uppsala 
Niklas Daoson (S)* Kommunalråd    Östersund 
Simon Chrisander (L)* Ordförande i miljönämnden   Malmö 
Susanne Wismén (KD) Ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden  Jönköping 
 
*=nyval 
 
Styrelsen beslutade vid sitt konstituerande möte den 11 juni 2019 att utse Klara Ellström till vice ord-
förande för mandatperioden och Susanne Wismén till sekreterare för mandatperioden. Styrelsen be-
slutade också vid samma möte att styrelsens arbetsutskott ska bestå av ordföranden, vice ordföran-
den, sekreteraren, kassören och representanten för SKR. Styrelsen beslutade vidare att Nils Alesund 
som har avtal om förbundets kanslitjänster, ska vara adjungerad till arbetsutskottet. 
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Revisorer 
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsmötet 2019 att för tiden 2019–2023 utse Åsa 
Windahl (M), Kumla och Thomas Runnquist (M), Örebro till revisorer samt Ellinor Karlsson (S), 
Mjölby-Boxholm och Arijeta Reci (S) Växjö till ersättare. 

Valberedning 
Årsmötet 2019 beslutade att utse Maria Rydberg (S), Karlstad till sammankallande i valberedningen 
och Lars V Andersson (C) Lund, Lars Thunberg (KD), Helsingborg, Carina Ohlsson (S), riksdagsledamot 
och Anders Gustafsson (S), Jönköping till ledamöter i valberedningen. Årsmötet beslutade vidare att 
utse Ragnar Nilsson (C), Mark, Hanna Victoria Mörk (V), Uppsala, Ferid Letic (S), Piteå, Lennart Froste-
sjö (MP), Umeå och Jan-Erik Iversen (M), Sundsvall till ersättare i valberedningen. Samtliga valdes för 
perioden 2019–2023. 

Styrelsearbetet 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 haft fyra protokollförda sammanträden då samtliga leda-
möter bjudits in, tre telefonmöten, den 7 januari, 24 mars och 20 augusti samt ett digitalt möte den 8 
oktober. Under pandemiåret 2020 har styrelsen ägnat en stor del av diskussionerna vid sina möten åt 
pandemins effekter på förbundets verksamhet och konsekvenser för konferensverksamheten och 
mindre tid åt att diskutera teman, program och arrangemang för vår- och höstmöten som annars är 
brukligt.  Föreningens ekonomi och administration samt medlemssituationen har givetvis också varit 
föremål för diskussioner.   

Arbetsutskottet har haft tre protokollförda möten, två telefonmöten och ett digitalt möte, för att för-
bereda styrelsemötena. Därutöver har arbetsutskottet haft ett flertal informella kontakter, huvud-
sakligen per mail och telefon. 

Vårmötet med årsmöte i Stockholm blev inställt  
Sveriges miljökommuner bjöd in till vårmöte 22 – 23 april på Stockholm Elite Carolina Tower med 
konferensmiddag på Stallmästaregården. Konferensen hade ett ambitiöst program under tema 
”Kommunernas roll i klimatomställningen” och skulle bland annat att handla om hur kommunerna 
kan bidra till att Sverige når de nationella målen för klimatomställningen och vad som är på gång 
inom tillsynen. Sveriges miljökommuner ville med vårmötet stimulera till strategiska diskussioner och 
erfarenhetsutbyte. Bland de många föreläsare som lovat att medverka kan bland annat nämnas 
Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och Peter Söderberg, kommunikationsansvarig vid 
regeringens initiativ Fossilfritt Sverige.  

När programmet var klart i alla delar och utskickat till alla kommuner och en del andra intressenter, 
satte pandemin plötsligt stopp för planerna. Styrelsen beslutade den 24 mars att ställa in vårmötet 
inklusive årsmötet på grund av Coronapandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Stockholm Elite Carolina Tower och Stallmästaregården kunde avbokas utan kostnader och alla före-
läsare kontaktades för att boka av konferensen. Ca 25 deltagare som redan hade anmält sig till konfe-
rensen fick meddelande om att den tyvärr var inställd.   

Höstmötet genomfördes digitalt  
Under våren såg det ut som om pandemin skulle lätta till hösten och styrelsen beslutade vid sitt möte 
den 24 mars att höstens möte ska äga rum i Stockholm 14–15 oktober under samma tema som det 
inställda vårmötet och att höstmötet som planerats till Göteborg skjuts till hösten 2021. Stockholm 
Elite Carolina Tower och Stallmästaregården bokades in till 14–15 oktober och den största delen av 
programmet från det inställda vårmötet kunde återvinnas. Inbjudan skickades ut på försommaren 
men när styrelsen sammanträdde den 20 augusti hade Folkhälsomyndigheten kommit med nya 
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restriktioner för samlingar som gällde året ut och styrelsen beslutade att ställa in den fysiska konfe-
rensen än en gång och i stället genomföra årsmötet digitalt den 14 oktober i samband med en eller 
två inbjudna föreläsare. Än en gång fick Stockholm Elite Carolina Tower och Stallmästaregården av-
bokas och föreläsare kontaktades för att boka av konferensen. 24 deltagare som redan hade anmält 
sig till konferensen fick meddelande om att den tyvärr var inställd.   

Efter att förbundets ordförande Johan Büser inlett den digitala konferensen den 14 oktober och häl-
sat ett 50-tal deltagare välkomna, tog Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman vid och re-
dovisade sin syn på kommunernas roll i klimatomställningen och svarade på många frågor från delta-
garna som fanns runt om i landet. Peter Söderberg, kommunikationsansvarig vid regeringens initiativ 
Fossilfritt Sverige, tog sedan vid och visade en presentation av hur resan mot ett fossilfritt Sverige 
kan gå till. Även Peter Söderberg fick en hel del frågor från deltagarna. Som moderatorer för föreläs-
ningarna växlade förbundets ordförande Johan Büser och vice ordförande Klara Ellström. Årsmötet 
genomfördes sedan utan problem.  

Sveriges miljökommuners medlemmar 2020 Antal 
Kommuner    149 
Kommunalförbund och gemensamma nämnder   17 
Centrala och regionala sammanslutningar        2  
Enskilda medlemmar        3 
Hedersmedlemmar         3  
___________________________________________________________________________ 
Totalt      174 
 
166 totalt varav 17 kommunalförbund/gemensam nämnd med 49 kommuner 
 
De 17 kommunalförbund och gemensamma nämnder som är medlemmar representerar tillsammans 
49 kommuner. Totalt är alltså 198 av Sveriges 290 kommuner medlemmar i förbundet. De centrala 
och regionala sammanslutningarna utgörs av Naturvårdsverket genom Tillsyns- och föreskriftsrådet 
och Sveriges Kommuner och Regioner.  
 

Hedersmedlemmar i Sveriges miljökommuner 
F d ordförande i förbundet, fd riksdagsledamoten Ingemar Josefsson, Stockholm 
F d ordförande i förbundet, riksdagsledamoten Carina Ohlsson, Lidköping 
F d ordförande i förbundet, kommunalrådet Lars Thunberg, Helsingborg 
 
Medlemsavgifter och antal röster vid förbundsstämman 
Medlemsavgifter för 2020 och röstetalen vid stämman var följande 

Medlemskategori  Avgiftens storlek Antal röster 
Kommuner, invånarantal  
-9.999  1 000 kronor  3 röster 
10.000-29.999   1 800 kronor  4 röster 
30.000-49.999  2 200 kronor  5 röster 
50.000-99.999  2 800 kronor  6 röster 
100.000-  4 800 kronor  7 röster 
Centrala och regionala  
sammanslutningar  1 100 kronor  4 röster 
Lokala organ och företag  600 kronor  3 röster 
Enskild medlem  100 kronor  1 röst  
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Dessa avgifter beslutades vid årsmötet 2017 och började gälla from 2018. Avgifterna hade dessförin-
nan varit oförändrade sedan 2001.  
Förbundets ekonomi 
Förbundet Sveriges Miljökommuner har i grunden en god likviditet. För 2020 gör förbundet ett posi-
tivt resultat på 157 599,90 kr. Huvudorsaken till det positiva resultatet är lägre omkostnader för 2020 
års konferensverksamhet än under ett normalt år.  

Under året har byte av ekonomisystem skett huvudsakligen för att ge möjlighet att skicka e-fakturor, 
som är krav för fakturering av kommuner. Detta har för 2020 medfört att ett stort arbete har lagts 
ned av Nils Alesund för att skapa ett medlemsregister i ekonomisystemet som möjliggör e-fakture-
ringen. 

Inkomna medlemsavgifter under 2020 är 369 900 vilket är i nivå med det som inkom 2019. 

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 förmed-
lande 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. 
 
År 2017 lades förbundets webbplats om till en ny teknisk plattform som gör det lättare att admini-
strera förbundets webb. 2018 registrerades domänerna www.sverigesmiljokommuner.se och 
www.sverigesmiljökommuner.se. Sedan 2017 sköts Sveriges miljökommuners webbplats av Nils 
Alesund Consulting.  
 
Sedan lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling började gälla den 
1 april 2019 kan förbundet inte längre skicka pappersfakturor på den årliga medlemsavgiften till 
medlemmarna. Förbundets medlemsregister har inte innehållit alla de uppgifter som krävs för att 
skicka e-faktura till medlemmarna och förbundets ekonomisystem har heller inte kunnat hantera 
detta. Nils Alesund Consulting har därför tillsammans med kassören Thomas Åkesson under början av 
år 2020 lagt ner ett stort arbete på att komplettera och rätta till medlemsregistret samt byta ekono-
misystemet till ett system som kan hantera e-fakturor. Samtliga fakturor avseende medlemsavgiften 
för år 2020 kunde därefter under våren och försommaren skickas ut via det nya ekonomisystemet. 

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 Regioner (SKR) gällande utformning av 
program till förbundets konferenser. Arbetet med programmen har dock sedan 2019 delats mellan 
SKR och Nils Alesund Consulting liksom kostnaderna för arbetet med konferenserna. 
 
Kontaktperson hos Sveriges Kommuner och Regioner är styrelsens ledamot Ann-Sofie Eriksson. 

http://www.sverigesmiljokommuner.se/
http://www.sverigesmilj%C3%B6kommuner.se/
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Sveriges Kommuner och Regioner 
Ann-Sofie Eriksson 
118 82 Stockholm 
Tel 08-452 71 13 
e-post: ann-sofie.eriksson@skr.se 
 
För förbundets ekonomiadministration har under 2020 Kumla kommun svarat genom förbundets 
kassör Thomas Åkesson.  
 
Sveriges miljökommuner 
c/o Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Thomas Åkesson 
692 80 KUMLA 
Tel 019-58 80 00 
e-post: thomas.akesson@kumla.se  
 
 
Stockholm i mars 2021 
 

 

 

Johan Büser Klara Ellström  Susanne Wismén 
Ordförande Vice ordförande  Sekreterare 
 
 
 
Thomas Åkesson Anders Davidsson  Andreas Sjögren 
Kassör      
 
 
 
Anna Hadenius Anneli Nielsen  Ann-Sofie Eriksson 
 
 
 
Bengt Hackberg Helena Berg  Helena Norin  
 
 
 
Kjell Bergkvist Niklas Daoson  Simon Chrisander 
 
 
 

mailto:ann-sofie.eriksson@skr.se
mailto:thomas.akesson@kumla.se
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3044 Medlemsavgifter

3900 Övriga rörelseintäkter (gruppkonto)

4110 Årsmöteskonferens
4120 Höstkonferens

5420 Programvaror
5700 Frakter och transporter (gruppkonto)
6110 Kontorsmateriel
6230 Datakommunikation
6240 Webbplats
6250 Postbefordran
6390 Övriga riskkostnader
6410 Styrelsearvoden som inte är lön
6510 Kanslitjänster Nils Alesund
6520 Kanslitjänster SKR
6530 Kanslitjänster ekonomiadministration
6570 Bankkostnader

8999 Årets resultat

Utskrivet av Thomas Åkesson 2021-03-09 07:06:50 Visma eEkonomi

Resultaträkning
Sveriges Miljökommuner 
802001-5221

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31 

Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31 
Period fg år: 2019-01-01 - 2019-12-31

Perioden Ackumulerat
Periodslut

fg år
 
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

369 900,00 369 900,00 0,00
 

Övriga rörelseintäkter
0,00 0,00 374 700,00

 
369 900,00 369 900,00 374 700,00

Rörelsens kostnader
Handelsvaror

0,00 0,00 -180 858,25
-9 688,00 -9 688,00 -3 254,00
-9 688,00 -9 688,00 -184 112,25

Övriga externa kostnader
-1 168,00 -1 168,00 -1 485,00

0,00 0,00 -1 033,50
0,00 0,00 -1 125,50

-931,00 -931,00 0,00
-1 761,00 -1 761,00 -1 761,00

0,00 0,00 -2 195,00
0,00 0,00 -3 800,00
0,00 0,00 -12 480,00

-197 599,00 -197 599,00 -138 250,00
0,00 0,00 -112 500,00
0,00 0,00 -25 000,00

-1 153,10 -1 153,10 -1 104,50
-202 612,10 -202 612,10 -300 734,50

Rörelseresultat 157 599,90 157 599,90 -110 146,75

Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster 157 599,90 157 599,90 -110 146,75

Resultat före skatt 157 599,90 157 599,90 -110 146,75

BERÄKNAT RESULTAT 157 599,90 157 599,90 -110 146,75

Årets bokförda resultat
157 599,90 157 599,90 -110 146,75
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1920 PlusGiro
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto
1940 Övriga bankkonton

2010 Eget kapital

2019 Årets resultat

2999 Upplupna kostn/förutbet intäkter

Balansräkning
Sveriges Miljökommuner 
802001-5221

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31 

Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31 

Vid
periodens

början Förändring

Vid
periodens

slut

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

 
Materiella anläggningstillgångar

 
Finansiella anläggningstillgångar

 
Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillgångar
Varulager mm

 
Kortfristiga fordringar

 
Övriga omsättningstillgångar

Kassa och bank
371 896,16 -82 280,10 289 616,06
731 584,53 -50 000,00 681 584,53

137,67 0,00 137,67
1 103 618,36 -132 280,10 971 338,26

 
Summa omsättningstillgångar 1 103 618,36 -132 280,10 971 338,26

SUMMA TILLGÅNGAR 1 103 618,36 -132 280,10 971 338,26

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid årets början

-786 254,11 0,00 -786 254,11
 

Årets resultat
-2 484,25 -157 599,90 -160 084,15

 
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

Summa eget kapital -788 738,36 -157 599,90 -946 338,26

Obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver 0,00 0,00 0,00

Avsättningar
Summa avsättningar 0,00 0,00 0,00

Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder 0,00 0,00 0,00

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-314 880,00 289 880,00 -25 000,00
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Utskrivet av Thomas Åkesson 2021-03-09 07:12:02 Visma eEkonomi

Vid
periodens

början Förändring

Vid
periodens

slut
 
Summa kortfristiga skulder -314 880,00 289 880,00 -25 000,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -1 103 618,36 132 280,10 -971 338,26

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00



 
Revisionsrapport 2020 för Sveriges Miljökommuner 
 
Undertecknade revisorer lämnar följande revisionsrapport för räkenskapsåret 2020. 
 
Sveriges Miljökommuner har som ändamål att vara ett forum och en mötesplats för 
kunskapsutveckling och en lokal röst för frågor som rör hälsa och miljö. Förbundet ska ideellt främja 
det svenska miljöarbetet och en god livsmiljö hos befolkningen, bestående i en god yttre och inre 
miljö, ett gott hälsoskydd, samt god livsmedelskvalitet. 
 
Det är styrelsen som har ansvar för att räkenskaperna och förvaltningen görs i enlighet med god 
revisionssed. Vår granskning har omfattat ekonomi så som bokföring, bank och plusgirokonto samt 
verifikationer. 
 
Vi har också gått igenom övrig dokumentation såsom verksamhetsberättelse och styrelseprotokoll.  
 
Sammantaget bedömer vi att det som har granskats är av god kvalité och ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning.  
 
Verksamheten har inte kunnat genomföras maa pandemin. Både vår- och höstmötena ställdes in. 
Årsmötet hölls digitalt den 14 oktober. Även styrelsemöten har genomförts digitalt. 
 
Kassören har lämnat redovisning av det ekonomiska utfallet i resultat och balansräkningen. Det 
ekonomiska resultatet för året är ett överskott på 157 599,90 sek och omslutningen på 
balansräkningen var vid årsskiftet 927 338 sek. 
 
Styrelsens ledamöter har enligt vår uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar. 
 
Med stöd av vad som framkommit vid vår granskning föreslås att årsmötet beviljar styrelsen 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 
 
Kumla 2021-03-19 
 
 
Åsa Windahl         Tomas Runnquist 
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