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Sammanträde med Östra Sveriges luftvårdsförbunds 
beredningsgrupp 

Tid Torsdagen den 2 mars 2017 13.15–  ca 15:00  

Plats  
Lo kal 

LVFs kansli, Södermalmsallén 36, Stockholm
”Fjärdlång” 

Äre n de n  

1. Sammanträdet öppnas

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare samt godkännande av
att protokollet läggs på förbundets hemsida.

3. Tidigare protokoll
- Beredningsgrupp 2017-01-20 , justerat
- Styrelse 2017-02-10 , ojusterat

Bilaga 1 
Bilaga 2 

4. Verksamhetsberättelse 2016 Bilaga 3 

5. Kommunikationsinsatser
- Uppdateringar av hemsida
- Nyhetsbrev 2017:1
- Pressinbjudan till provtagningar
- Inplanerade medlemsbesök: 16/ 3 Sollentuna (MBK/ MBN och
KF), 20 / 3 SLL/ TRF, 20 / 3 Solna MP-grupp

6. Förbundsstämma 26 april 2017. Presentation:
- ”Fossilfri fordonsflotta”, J ennie Hurkmans, SLB-analys.
- Kort presentation om luftmiljöövervakningen 2016?

7. Kontaktombuds-/medlemsmöten. Programförslag
- fredag 19 maj
- onsdag 27 september

Bilaga 4 

8. Örebro läns kommuner –  arbetsläge?

9. Aktuella luftvårdsfrågor under året.  Runda runt bordet.

10. Övriga frågor

11. Nästa möte: To rsdag 2 4  augus ti kl 13 .15





Bilaga 1









SAMMANTRÄDESPROTOKOLL             1/ 2017 
Sammanträdesdatum           Sidnr 
2017-02-10   1(3)  

Mö te  m e d Ös tra Sve rige s  Luftvårds fö rbun ds  s tyre ls e   

Tid Fredag den 10  februari 2017 kl. 13.15-15.15

Plats ÖSLVFs kansli, Södermalmsallén 36, 5tr. Lokal Brunnsviken.

Närvarande 
ledamöter 

Ordf. Bengt Fladvad (MP), Uppsala läns landsting 
V.ordf Hans Peters (C), Nacka kommun  
Roger Persson (MP), Gävle kommun 
Harry Bouveng (M), Nynäshamns kommun 
J an-Åke Willumsen (L), Täby kommun 
Thore Nyman (S), Stockholms läns landsting 
Måns Lönnroth (S), Stockholm stad 
Erik Östman (C), Stockholms läns landsting 

Närvarande 
ersättare 

Göran Nygren (M), Nykvarn kommun
J aques de Maré (MP), Solna Stad 
Kerstin Nöre Söderbaum (MP), Stockholms läns landsting 

Frånvarande 
ledamöter 

Freddie Lundqvist (S), Sollentuna kommun
Cecilia Forss, (M), Uppsala kommun 
Arne J onsson (C), Eskilstuna kommun 
Hans-Christen Hansson, ACES, Stockholms universitet 
J an-Erik Haglund, Söderenergi 
Sofi Erselius, AB Fortum Värme 

Frånvarande 
ersättare 

Lars J ilmstad (M) Stockholm Stad
Bo Eriksson (L), Salems kommun  
Inger Andersson (S), Nynäshamns kommun 
J acob Spangenberg (C), Östhammars kommun 
J ari Puustinen (M), Eskilstuna kommun 
J ohan Edstav (MP), Uppsala läns landsting 
Peter Huledal, Trafikverket 
Ulf Wickström, AB Fortum Värme 

Övriga deltagare Chris Christensen, KSL §8 
Mats Gustafsson, VTI §4 
Malin Täppefur, SLB- analys §8  

Kansliet Göran Andersson, KSL
Derya Erdal, KSL    

Vid protokollet  J usteras 

Derya Erdal Bengt Fladvad 

Måns Lönnroth

Bilaga 2



ÖSTRA SVERIGES  LUFTVÅRDSFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL              1/ 2017 
Sammanträdesdatum Sidnr

Styrelsen 2017-02-10   2 (3) 

Justerandes signatur

§ 1 Sam m an träde t ö ppn as  
Ordförande Bengt Fladvad öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.  

§ 2 Val av o rdfö ran de , s e kre te rare , jus te rare  sam t go dkän n an de  av att 
dage n s  pro to ko ll får läggas  u t på he m s idan  
Till mötesordförande valdes Bengt Fladvad och till sekreterare Derya Erdal. 
Till justerare valdes Bengt Fladvad och Måns Lönnroth. 
Styrelsen godkänner att dagens protokoll får läggas ut på hemsidan 

§ 3 Go dkän n an de  av fö re dragn in gs lis tan  
Två övriga frågor anmäls varefter föredragningslistan godkänns. 
-Redogörelse av preliminärt bokslut 2016. 
-Kort info om luftföroreningsepisoden 29-30  januari. 

§ 4 Pre se n tatio n : Luftfö ro re n in gar i vägtrafiktun n lar o ch  åtgärde r fö r 
att m in ska de s sa. Mats  Gus tafs so n , VTI  
Mats Gustafsson höll en uppskattad presentation om luftkvalité i väg- och 
trafiktunnlar. Presentationen läggs ut på hemsidan tillsammans med länkar 
till aktuella rapporter i ämnet. Styrelsen önskar liknande presentationer vid 
kommande styrelsemöten.  

§ 5 Tidigare  pro to ko ll 
a) Styre ls e n s  pro to ko ll 2 0 16 -11-2 4
Rättelse i protokollet. 
- Måns Lönnroth, var närvarande i styrelsemötet 2016-11-24 
- Hans J onsson är ersättare istället för Ulla Westerberg och Roger Persson är 
ordinarie ledamot istället för Anna Wretblad. 
- Ingen partibeteckning på H-C Hansson. 
- Bo Erikssons partibeteckning skall vara (L). 

b)Be re dn in gsgruppe n s  pro to ko ll 2 0 17-0 1-13
   Inga synpunkter. 

  Styrelsen beslutar att: lägga protokollen i handlingarna. 

§ 6 In fo rm atio n . In fö r årsm ö te  2 6 / 4  2 0 17 
- Utre dn in g s tadgar o ch  s tyre ls e sam m an sättn in g 
Göran Andersson informerar om en översyn av styrelsesammansättning och 
stadgar som utförs av Christer Hjert  från Kommunakuten.  



ÖSTRA SVERIGES  LUFTVÅRDSFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL              1/ 2017 
Sammanträdesdatum Sidnr

Styrelsen 2017-02-10   3 (3) 

Justerandes signatur

§ 7 In fo rm atio n s in satse r 
a) Ko n takto m budsm ö te n
Två kontaktombudsmöten planeras under 2017. Den 19 maj är på förslag en 
presentation av Transportstyrelsens remiss av rapport Miljözoner för lätta 
fordon, och den 24 september en presentation av den nationella 
miljöhälsorapporten. 

b) Re gio n al lu ftvårdsdag 8  n o ve m be r 2 0 17
Ett prel. program finns och temat är samhällsekonomiska konsekvenser.  
Hittills anlitade föredragshållare är: IVL, Trafikverket och Institutet för 
miljömedicin.  

c) Plan e rade  m e dle m sbe sö k
- Sollentuna, förvaltning samt kommunfullmäktige 16 mars 2017 
- Stockholms läns landsting, Trafik- och regionplaneförvaltningen 20  mars 
2017. Göran Andersson besöker gärna fler medlemmar och det är bara att 
höra av sig så bokar han in. 
Bengt Fladvad tipsar om medlemsbesök till Regionalförbundet Uppsala.  

d) Nyhe tsbre v
Ett första nyhetsbrev planeras komma ut i februari. 

§ 8  Övriga frågo r
- Re se rappo rt s tudie re sa 7-9 / 9  
En prel. reserapport för studieresan 7-9 september presenterades.  
Kompletterad reserapport kommer sändas ut till styrelsen. 
- Styrelsen beslutar att  förlägga styrelsemötet 22 september i Gävle. Mötet 
kombineras med studiebesök. 
- Chris Chrisstensen, ekonomiansvarig KSL, redogör för prel. bokslut 2016. 
Bokslutet är inte granskat av revisorerna ännu. 
- Malin Täppefur, SLB –  Analys informerar om luftföroreningsepisoden 29-
30  januari. Presentationen läggs ut på hemsidan. 

§ 9 Avs lu t. Näs ta s tyre ls e m ö te  är fre dag de n  3 1/ 3  kl 13 .15 
OBS! Lo kal ”Lo rrain e ”, USINE Sö de rm alm sallé n  plan  3  
Bengt Fladvad informerar att det är viktigt med närvaro eftersom alla 
ordinarie ledamöter då undertecknar bokslutet för 2016.  
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