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Protokoll fört vid möte med styrelsen i FAH Kommunerna och 
Miljön 
 

Tid:  Måndagen den 26 september 2011 

Plats:  Miljöförvaltningens sammanträdesrum Falu kommun 

  

Närvarande: 

Carina Ohlsson, ordförande 

Lars Thunberg, vice ordförande 

Leif Schöndell, kassör 

Ann-Sofie Eriksson, sekreterare 

Milan Obradovic 

Björn Smeds 

Anna Hägglund 

Cristina Linnea Örtendahl 

Birgit Ericsson 

Bengt Hackberg 

Majvor Westerberg-Jönsson Hudiksvall 

Lars V Andersson 

Katrin Larsson 

Fredrik Lidby 

Lars Puess 

 

Ej närvarande styrelseledamöter 

Lars Tysklind 

Christer Paulsson 

Kia Andreasson 

Peter Almén 

Göran Öhman 

 

 
§1 Mötets öppnande 
Carina Ohlsson förklarade mötet öppet och hälsade alla välkomna, speciellt de nya leda-

möterna i FAH:s styrelse. 

Den utskickade dagordningen antogs. 

  

§ 2 Justerare 
Styrelsen beslutade att utse Anna Hägglund. 

  

§ 3 Höstmötet 2011 Falu kommun lokal Bergmästaren vid Falu 
koppargruva  
Ann-Sofie E. redogjorde för programmet på höstmötet. Temat är förorenad mark och dricks-

vatten samt aktuella frågor från den kommunala myndighetsutövningen. Styrelseledamöterna 

medverkar som diskussionsledare vid de gruppvisa samtalen dag 2.  
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§ 4 Kommande FAH-möten 
Vårmötet hålls i Stockholm 27-27 mars 2012. Temafrågor för vårmötet som diskuterades var 

vattendirektivet, energisparåtgärder, grön IT, arbetssätt och goda exempel. Arbetsutskottet 

fick i uppdrag att ta fram ett förslag till program. 

  

Styrelsemötet ska hållas på eftermiddagen den 26 mars 2012.  

 

Växjö har framfört intresse för att vara värdkommun för ett kommande höstmöte. Styrelsen 

har på vårmötet beslutat att erbjuda Växjö att vara värdkommun för FAH:s höstmöte 2012. 

  

§ 5 Medlemsanslutning 
Arbetsutskottet fick vid vårmötet i uppdrag att ta fram ett brev och tillskriva de kommuner 

som inte är medlemmar i FAH under hösten 2011 samt en folder om FAH och vilka frågor 

som drivs av FAH. Detta är inte genomfört och kvarstår som ett uppdrag. 

  

§ 6 Inkomna skrivelser 
Inga skrivelser har inkommit. 

  

§ 7 Ekonomisk ställning 
Leif Schöndell redovisade en ekonomirapport för 2011 t.o.m. augusti månad. Styrelsen god-

kände rapporten. 

 

Styrelsen ansåg att årsavgiften borde ses över till nästkommande årsstämma men att med 

nuvarande ekonomi så kan oförändrad medlemsavgift föreslås till stämman.  

 

§ 8 Miljöpolicy för FAH:s arrangemang 
Ann-Sofie informerade om den miljöpolicy som FAH antagit och som FAH försöker 

att leva upp till. 
 

§ 9 Övrig information om arbetet inom FAH 
Arbetsutskottet har skrivit avtal med Helsingborgs stad för att ansvara för kanslitjänst 

åt FAH. Styrelsen har med detta fördelat administrationen på två kommuner samt 

SKL för att få en mindre sårbar kansliorganisation där flera styrelseledamöter är del-

aktiga. 

 

§ 10 Rapporter 
Medverkande ledamöter informerade om vad som är på gång i respektive kommun. Bl.a. 

diskuterades kommunernas arbete med planfrågor och samarbetet mellan miljö, trafik och 

plan, livsmedelslagstiftningen, arbete med ny översiktsplan i ett flertal kommuner, grön IT, 

kollektivtrafikutbyggnad opinionsbildning, organisation av miljöfrågorna i kommunerna, 

politiken i myndighetsutövningen, samt vindkraftsutbyggnader, exploatering i hamnom-

råden, infrastruktursatsningar med förorenad mark. Diskussioner om hur kommuner går 

vidare i hållbarhetsarbett. 
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§ 11 Mötets avslutande 
Styrelsen har för avsikt att ha ett möte innan kommande årsmöte våren 2012 i Stockholm. 

Carina Ohlsson tackade för visat intresse samt förklarade mötet avslutat. 

  

  

Vid protokollet 

 

 

 

Ann-Sofie Eriksson 

 

 

Justerare 

 

 

 

Carina Ohlsson  Anna Hägglund 

ordförande 

 


