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Kallelse till ordinarie förbundsstämma för Sveriges miljökommuner 
(tidigare FAH – Kommunerna och miljön) onsdagen den 14 oktober 
2020 kl 18.00.  Årsmötet sker digitalt i verktyget Zoom.  
 
Kod för inloggning till årsmötet kommer att finnas på www.sverigesmiljokommuner.se 
i god tid före mötet. 
 
Ni hälsas hjärtligt välkomna till Sveriges miljökommuners förbundsstämma den 14 ok-
tober 2020. 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. 
 
I samband med årsmötet kommer också två föredrag om kommunernas roll i klimatom-
ställningen att genomföras. 
 
Program för Sveriges miljökommuners digitala årsmöte 2020-10-14 kl 18.00-19.30 
Angivna tider är ungefärliga 
 
18.00-18.05 Sveriges miljökommuners ordförande Johan Büser hälsar välkommen till 

årsmötet 
 
18.05-18.35 Kommunernas roll i klimatomställningen, Energi- och digitaliserings-

minister Anders Ygeman 
 
18.35-19.05 Kommunernas roll i ett fossilfritt Sverige, Peter Söderberg, Kommuni-

kationsansvarig Regeringens initiativ Fossilfritt Sverige 
 
19.05-19.30 Årsmötesförhandlingar 
 
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  
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Föredragningslista för årsmötesförhandlingarna 2020-10-14 
 
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 

 
______________________ 
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Sveriges miljökommuner verksamhetsberättelse 2019 
Styrelsen för Sveriges miljökommuner lämnar härmed följande berättelse för förbundets verksamhet un-
der år 2019.  
Sveriges miljökommuner fyllde 100 år 2019.  
Förbundet bildades år 1919 i Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm och jubileumskonferen-
sen 2020 ägde rum i maj månad i samma lokaler där verksamheten startade 100 år tidigare. I sam-
band med jubileumskonferensen firade förbundet med en jubileumsmiddag på Operaterrassen då 
gästerna bjöds på underhållning av hög klass med sånggruppen Vocal Six. Till jubileumsmiddagen 
hade även förbundets hedersmedlemmar bjudits in. 

Styrelsen 
Vid årsmötet den 9 maj 2019 valdes en ny styrelse för tiden fram till årsmötet 2023.  

Stämman beslutade att utse Johan Büser (S). Riksdagen, till ordförande och att delegera till styrelsen 
att inom sig utse vice ordförande och sekreterare. Stämman beslutade också att utse Thomas Åkes-
son, (TJP), till kassör. Stämman beslutade också 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 sitt möte den 11 juni att styrelsens arbetsutskott ska bestå av ordföranden, vice 
ordföranden, sekreteraren, kassören och representanten för SKL. Styrelsen beslutade vidare att Nils 
Alesund som har avtal om förbundets kanslitjänster, ska vara adjungerad till arbetsutskottet. 

Revisorer 
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsmötet att för tiden 2019–2023 utse Åsa Windahl 
(M), Kumla och Thomas Runnquist (M), Örebro till revisorer samt Ellinor Karlsson (S), Mjölby-Box-
holm och Arijeta Reci (S) Växjö till ersättare. 
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Valberedning 
Årsmötet beslutade att utse Maria Rydberg (S), Karlstad till sammankallande i valberedningen och 
Lars V Andersson (C) Lund, Lars Thunberg (KD), Helsingborg, Carina Ohlsson (S), Riksdagen och An-
ders 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 Frostesjö 
(MP), Umeå och Jan-Erik Iversen (M), Sundsvall till ersättare i valberedningen. Samtliga valdes för pe-
rioden 2019–2023. 

Styrelsearbetet 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 haft tre protokollförda sammanträden då samtliga leda-
möter bjudits in, ett fysiskt möte den 7 maj i samband med vårmötet i Stockholm, ett telefonmöte 
den 11 juni och ett fysiskt möte den 14 oktober i samband med höstmötet i Östersund. Styrelsen har 
vid sina möten framförallt diskuterat teman, program och arrangemang för vår- och höstmöten, före-
ningens ekonomi och administration samt medlemssituationen.  Vid det konstituerande mötet den 
11 juni efter att ny styrelse utsetts vid årsmötet, utsåg styrelsen också vice ordförande, sekreterare 
samt arbetsutskott. 

Arbetsutskottet har haft tre protokollförda möten, samtliga telefonmöten, för att förbereda styrelse-
mötena. Därutöver har arbetsutskottet haft ett flertal informella kontakter, huvudsakligen per mail 
och telefon. 

Vårmöte med årsmöte i Stockholm 
Sveriges miljökommuner höll jubileumskonferens i Stockholm 8–9 maj. Konferensen ägde rum i 
Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm där föreningen bildades 100 år tidigare.  

Konferensen inleddes med att ordföranden Lars Thunberg ville att jubileumskonferensen skulle bli en 
manifestation för det lokala och uthålliga arbetet för hälsa, miljö och hållbar utveckling både med hi-
storiska tillbakablickar och framåtsyftande visioner. Den svenske historikern Gunnar Wetterberg, 
gjorde sedan en tillbakablick på kommunernas arbete för hållbar utveckling och hur samhället och 
miljö- och hälsoskyddsarbetet utvecklats. Förmiddagen avslutades med att generaldirektören för Na-
turvårdsverket, Björn Risinger talade om vad som är viktigast till år 2030. Johan Kuylenstierna, vice 
ordförande klimatpolitiska rådet, Adjungerad professor vid Stockholms universitet inledde eftermid-
dagen med att tala om utmaningarna för kommunernas arbete för hållbar utveckling. Därefter fördes 
en paneldiskussion om vad som är viktigast att göra och hur ska vi jobba för hälsa, miljö och hållbar 
utveckling. I panelen deltog Anna Bredberg, Miljö- och hållbarhetschef Västra Gästriklands samhälls-
byggnadsförvaltning, Gunnar Söderholm, tidigare Miljödirektör Stockholm och Rebecka Persson, Mil-
jödirektör Malmö. Första dagens program avslutades med att Lars Thunberg, kommunalråd Helsing-
borgs kommun berättade om hur Helsingborg blev Sveriges miljökommun 2018 och Hanna Victoria 
Mörk, kommunalråd Uppsala kommun berättade hur Uppsala blivit Världens bästa stad för klimatet 
2018.  

På kvällen firade förbundet 100 år med en jubileumsmiddag på Operaterrassen. Vid middagen höll 
ordföranden Lars Thunberg och vice ordföranden Hanna Victoria Mörck tal och sånggruppen Vocal 
Six stod för underhållningen. 

Andra dagen började med årsmötesförhandlingar då sedvanliga punkter enligt stadgarna avhandla-
des. Eftersom 2019 var året efter det att allmänna val hållits i Sverige, var det dags att välja ny sty-
relse, nya revisorer och revisorsersättare samt en ny valberedning. Den nyvalde ordföranden Johan 
Büser tackade av den avgående styrelsen och alla andra avgående funktionärer som gjort förbundets 
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arbete möjligt. Ett särskilt tack riktades till den avgående ordföranden Lars Thunberg som också av 
årsmötet enhälligt utsågs till hedersmedlem i Sveriges miljökommuner.  

Efter årsmötesförhandlingarna började dagens program med att Annica Solström, generaldirektör för 
Livsmedelsverket berättade om utmaningarna för Sverige när det gäller dricksvattenarbete. Susanne 
Gerland för Miljödepartementet berättade sedan om aktuella frågor på departementet. Eftermid-
dagen inleddes med Nina Cromnier, generaldirektör för Kemikalieinspektionen som talade om vad 
kommunerna kan göra för en giftfri miljö. Därefter talade Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på Sveri-
ges Kommuner och Landsting, SKL, om hur SKL stödjer kommunernas miljö- och hållbarhetsarbete, 
från Agenda 2030 till tillsynstaxor. Jubileumskonferensen avslutades med att hedersmedlemmen, ti-
digare ordföranden, Ingemar Josefsson gjorde en tillbakablick över FAH´s arbete för Miljö och Hälsa. 

Höstmöte i Östersund 
Sveriges miljökommuner höll höstmöte 15–16 oktober i Östersund under tema Minskad klimatpåver-
kan och hållbara transporter samt Utredningar, mm som är på gång.  

Höstmötet inleddes med studiebesök där deltagarna kunde välja mellan ett besök på Östersunds-
hems hållbara bostadsområde Remonthagen och skydd av dricksvatten med besök på Storsjö strand 
och vattenverket.  

Programmet inleddes med att förbundets ordförande Johan Büser öppnade konferensen och att 
kommunstyrelsens ordförande Bosse Svensson hälsade deltagarna välkomna till Östersund. Ös-
tersunds kommun bidrog sedan med intressanta föreläsningar dels om Östersunds arbete med mins-
kad klimatpåverkan och hållbara transporter genom klimatsamordnaren Anne Sörensen, dels om 
hållbara placeringar, investeringar och gröna obligationer berättat av finansekonomen Erik Sundberg 
och dels om hur kommunen samverkar med det kommunala energibolaget genom Andreas Gyllen-
hammar från Jämtkraft. Eftermiddagen började med att lena Stig från Naturvårdsverket talade om 
vad Naturvårdsverket gör för en hållbar plastanvändning och att Kjell Bergkvist, ordförande i Miljö-
nämnden i Sundsvall berättade nämndens och förvaltningens samarbete för en hållbar utveckling. 
Därefter fick vi höra Klara Ellström, ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala berätta 
om hur Uppsala blivit bäst på klimat och miljö i två olika undersökningar. Första dagen avslutades 
med att Ann-Sofie Eriksson från Sveriges Kommuner och Landsting redogjorde för aktuella frågor hos 
SKL och med exempel på hur jobbet med Agenda 2030 startat i Region Jämtland, berättat av Maria 
Eriksson, hållbarhetsstrateg i Åre kommun och Marina Gregorsson, områdeschef Regional utveckling, 
Region Jämtland Härjedalen. 

Middagen på tisdagskvällen avnjöts på Arctura Restaurang & Skybar vid Östersunds skidstadion. 

Onsdagen inleddes med att Sara Kollberg och Lina Boström från Folkhälsomyndigheten berättade om 
myndighetens arbete med hälsoskydd, de nya bestämmelserna om tobak och om inomhusmiljöfrå-
gor. Därefter presenterade Johan Persson och Erika Lindström, från Östersunds kommun hur Öster-
sund jobbar med tillsyn av inomhusmiljö. Eftermiddagen inleddes med att Karin Fritz, Livsmedelsver-
ket och projektledare för regeringsuppdraget för minskat matsvinn, redogjorde för hur vi tillsammans 
kan minska matsvinnet. Konferensen avslutades med Emma Ödéen, bygglovhandläggare på Ös-
tersunds kommun, berättade om hur digitalisering är en utmaning för kommunerna. 
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Sveriges miljökommuners medlemmar 2019 Antal 
Kommuner    154 
Kommunalförbund och gemensamma nämnder   18 
Centrala och regionala sammanslutningar        3  
Universitet och högskolor        1 
Enskilda medlemmar        5 
Hedersmedlemmar         4  
___________________________________________________________________________ 
Totalt      185 
 
De 18 kommunalförbund och gemensamma nämnder som är medlemmar representerar tillsammans 
50 kommuner. Totalt är alltså 204 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 se-
dan 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 
F d ordförande i förbundet, kommunalrådet Lars Thunberg, Helsingborg, from 2019-05-09 
 
Medlemsavgifter och antal röster vid förbundsstämman 
Medlemsavgifter för 2019 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 
 
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 2019 gör förbundet ett nega-
tivt resultat på 110 146,75 kr. Huvudorsaken till det negativa resultatet är kostnaden för vårens Års-
möteskonferens. Årsmöteskonferensen var också var en jubileumskonferens för att fira att förbundet 
fyllde 100 år. Med anledning av jubileet tog förbundets styrelse beslut om att använda maximalt 
250 000 av förbundets bankmedel att konferensen skulle bli något extra. Medlen användes för att 
bland annat bjuda in intressanta föreläsare, till underhållning under middagen med mera. Underskot-
tet för konferensen blev 180 858 kr. 
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Höstkonferensen i Östersund gick med ett litet underskott på 3 254 kr.  

För planering av programmet av förbundets konferenser har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
bistått.  Från och med höstkonferensen i Östersund delar SKR och Nils Alesund Consulting på det 
uppdraget. Den totala kostnaden för förbundet kommer att bli samma som tidigare år. 

Inkomna medlemsavgifter under 2019 är 374 700, vilket är i nivå med 2018. Förbundets övriga kost-
nader är också i nivå med tidigare år.  

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. 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 Regioner (SKR) gällande utformning av 
program till förbundets konferenser. Arbetet med programmet för höstmötet 2019 har dock delats 
mellan SKR och Nils Alesund Consulting liksom kostnaderna för arbetet med höstmötet. 
 
Kontaktperson hos Sveriges Kommuner och Regioner är styrelsens ledamot Ann-Sofie Eriksson. 
 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Ann-Sofie Eriksson 
118 82 Stockholm 
Tfn: 08-452 71 13 
e-post: ann-sofie.eriksson@skr.se 
 
  

http://www.sverigesmiljokommuner.se/
http://www.sverigesmilj%C3%B6kommuner.se/
http://www.fah.se/
http://www.sverigesmiljokommuner.se/
mailto:ann-sofie.eriksson@skr.se
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För förbundets ekonomiadministration har under 2019 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  
 
 
Stockholm i mars 2020 
 

 

 

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:thomas.akesson@kumla.se


 Sveriges Miljökommuner (FAH)  Sida:  1

 Resultatrapport  Utskrivet:  20-02-25

 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  53
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 19-01-01 - 19-12-31

 Ackumulerat  Tot fg år
 Rörelsens intäkter och lagerförändring

 Övriga rörelseintäkter
 3900  Medlemsavgifter  374 700,00  373 900,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  374 700,00  373 900,00

 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring  374 700,00  373 900,00

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4110  Årsmöteskonferens  -180 858,25  -113 443,00
 4120  Höstkonferens  -3 254,00  88 554,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -184 112,25  -24 889,00

 Bruttovinst  190 587,75  349 011,00

 Övriga externa kostnader
 5420  Programvaror  -1 485,00  -1 395,00
 5700  Frakter och transporter  -1 033,50  -250,00
 6110  Kontorsmaterial  -1 125,50  -1 255,00
 6150  Trycksaker  0,00  -27 964,00
 6240  Webbplats  -1 761,00  -4 589,00
 6250  Porto  -2 195,00  -2 218,00
 6390  Övr kostnader  -3 800,00  -14 081,00
 6410  Omkostnader styrelsen  -12 480,00  -7 928,00
 6510  Kanslitjänster Nils Alesund  -138 250,00  -105 750,00
 6520  Kanslitjänster SKL  -112 500,00  -175 000,00
 6530  Kanslitjänster ekonomiadministration  -25 000,00  -25 000,00
 6570  Bankkostnader  -1 104,50  -1 112,00
 6610  Uppvaktningar  0,00  -594,00
 S:a Övriga externa kostnader  -300 734,50  -367 136,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -484 846,75  -392 025,00

 Rörelseresultat före avskrivningar  -110 146,75  -18 125,00

 Rörelseresultat efter avskrivningar  -110 146,75  -18 125,00

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  -110 146,75  -18 125,00

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  -110 146,75  -18 125,00

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  -110 146,75  -18 125,00

 Resultat före skatt  -110 146,75  -18 125,00

 Beräknat resultat  -110 146,75  -18 125,00

 8999  Redovisat resultat  110 146,75  18 125,00



 Sveriges Miljökommuner (FAH)  Sida:  1

 Balansrapport  Utskrivet:  20-02-25

 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  53
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 19-01-01 - 19-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans
 TILLGÅNGAR

 Omsättningstillgångar
 Kassa och bank

 1920  Bank, PlusGiro 33 13 99-6  259 858,91  112 037,25  371 896,16
 1930  Bank, Nordea  731 584,53  0,00  731 584,53
 1940  Bank, Skandiabanken  137,67  0,00  137,67
 S:a Kassa och bank  991 581,11  112 037,25  1 103 618,36

 S:a Omsättningstillgångar  991 581,11  112 037,25  1 103 618,36

 S:A TILLGÅNGAR  991 581,11  112 037,25  1 103 618,36

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  -786 254,11  0,00  -786 254,11
 2019  Redovisat resultat  -112 631,00  110 146,75  -2 484,25
 S:a Eget kapital  -898 885,11  110 146,75  -788 738,36

 Kortfristiga skulder
 2999  Upplupna kostn/ förutbet intäkter  -92 696,00  -222 184,00  -314 880,00
 S:a Kortfristiga skulder  -92 696,00  -222 184,00  -314 880,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -991 581,11  -112 037,25  -1 103 618,36

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00



Revisionsrapport 2019 fr Sveriges Miljkommuner

Undertecknade revisorer lmnar fljande revisionsrapport fr rkenskapsret 2019.

Sveriges Miljkommuner har som ndaml att vara ett forum och en mtesplats fr

kunskapsutveckling och en lokal rst fr frgor som rr hlsa och milj. Frbundet ska ideellt frmja
det svenska miljarbetet och en god livsmilj hos befolkningen, bestende i en god yttre och inre
milj, ett gott hlsoskydd, samt god livsmedelskvalitet.

Det r styrelsen som har ansvar fr att rkenskaperna och frvaltningen grs i enlighet med god
revisionssed. Vr granskning har omfattat ekonomi s som bokfring, bank och plusgirokonto samt
verifikationer.

Vi har ocks gtt igenom vrig dokumentation ssom verksamhetsberttelse och Styrelseprotokoll.

Sammantaget bedmer vi att det som har granskats r av god kvalité och ger en rttvisande bild av
freningens resultat och stllning.

Verksamheten har genomfrts p likartat stt som tidigare r med ett hst -och ett vrmte, vilket r

i verensstmmande med frbundets ndaml.

Kassren har lmnat redovisning av det ekonomiska utfallet i resultat och balansrkningen. Det
ekonomiska resultatet fr ret r ett underskott p 110 146 sek och omslutningen p

balansrkningen var vid rsskiftet 1 103 618 sek.

Styrelsens ledamter har enligt vr uppfattning inte handlat i strid med freningens stadgar.

Med std av vad som framkommit vid vr granskning fresls att rsmtet beviljar styrelsen
ansvarsfrihet fr verksamhetsret 2019.

Kumla 2020-02-24

G? KSM/W
sa Windahl Tomshunnquist
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