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FÖREDRAGNINGSLISTA 
2020-10-01 

Sammanträde med Östra Sveriges 
Luftvårdsförbunds styrelse 

Tid Torsdag 1 oktober 2020, kl. 10.00-11.30 

Plats Digitalt via verktyget Teams 

1. Sammanträdet öppnas

2. Val av ordförande, sekreterare, justerare samt godkännande av att
dagens protokoll får läggas ut på hemsidan

3. Godkännande av föredragningslistan

4. Tidigare protokoll
a. Styrelsens protokoll 2020-03-26
b. Årsmötets protokoll 2020-04-24
c. Beredningsgruppens protokoll 2020-08-27

 Bilaga 1 

 Bilaga 2 

Bilaga 3 

5. Ekonomi.
Informationspunkt. Muntlig redovisning.

6. Förslag till sammanträdestider våren 2021
Beslutspunkt

Bilaga 4 

7. Ansökan från nya medlemmar
Informationspunkt

8. Studieresa
Informationspunkt

9. Redovisning utvardering av resultat kommunikationsplan 2019
Informationspunkt och förslag.
Gemensam kommunikationsgrupp med SKVVF

Bilaga 5 

10. Regionala luftvårdsdagen
Informationspunkt

11. Luftföroreningar och graviditet
Information från styrelseledamoten H-C Hansson angående
Artikkel i Expressen. Inkommen punkt från styrelseledamot.

12. Övriga frågor

13. Avslut.
Nästa möte 27 november kl. 13-14.00
Gemensam lunch med SKVVF förutsätt möjligt under omständigheter.

mailto:frida.eik-ohman@storsthlm.se
https://www.expressen.se/kvallsposten/sa-drabbar-fororenad-luft-gravidas-foster/
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 Förslag Uppdaterad 200824 

Sammanträdestider 2021 

Beredningsgrupp, presidium och styrelse 

Torsdag 14 januari kl. 09.30-11.30 Beredningsgruppen 

Torsdag 21 januari kl.10.00-10.45 Presidiet 

Torsdag 18 februari kl. 10.00-11.30 Styrelsen  

Torsdag 4 mars kl. 09.30-12.00  Beredningsgruppen  

Fredag 12 mars kl. 10.00 -10.45 Presidiet 

Torsdag 25 mars kl. 10.00-11.30 Styrelsen  

Fredag 16 april 13.00-14.00 Årsmöte, Saturnus konferens 

Fredag 7 maj 10.00-15.00 Regional Luftvårdsdag 

Maj/juni  Studieresa 

Torsdag 26 augusti 9.30-12.00 Beredningsgruppen 

Fredag 10 september 10.00-10.45 Presidiet 

Fredag 24 september 10.00-15.00 Kontaktombudsmöte 

Fredag 8 oktober 10.00-11.30 Styrelsemöte 

Torsdag 22 oktober 09.30-12.00 Beredningsgrupp  

Fredag 29 oktober  10.00-10.45 Presidium  

Fredag 27 november 13.00-14.00 Styrelsemöte 

Bilaga 4
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1. SYFTE OCH MÅL MED KOMMUNIKATIONSPLANEN

Under 2019 arbetade beredningsgruppen u�från kommunika�onsplanen antagen av styrelsen för
at gälla 2019. Beredningsgruppen och styrelsen önskade at stärka upp kommunika�onen från
förbundet. Fokuset var u�från kommunika�onsplanen at i korta drag göra underlag �ll
beslutsfatare mera �llgänglig och förståelig. Under året 2019 gjorde Lu�vårdsförbundet flera
insatser med sy�et:

• at genom förbätrad och tydligare riktad kommunika�on uppfylla förbundets sy�e enligt §2 i
stadgarna.

• at förbundet långsik�gt ökar sin synlighet och nätverk regionalt inom tjänstemannasektorn,
forskning, inom poli�ken och hos allmänheten. Arbetet med lu�kvalité är en interna�onell fråga
var man därför också kan se sy�et med tydligare riktad kommunika�on för at öka kunskapen om
förbundets arbete och et bätre samarbete med europeiska organisa�oner.

• At ta fram en tydlig kommunika�on och mål om var, �ll vem och på vilket sät förbundet främst
kommunicerar för at nå uppsat mål. (Se punkt 3)

Kommunika�onsplanen hade också tre mål:

1) Ökad användning av de av förbundet framtagna beslutsunderlag i beslutsprocesser

2) Mera pedagogiskt och lä�llgängligt material för interna och externa målgrupper

3) Sprida kännedomen om förbundet regionalt och på EU nivå

Kommunika�onsplanen hade stadgarna som underlag där §2 är av avgörande betydning. 

Förbundets sy�e är enligt stadgarna at: 

Förse sina medlemmar med 

1) Underlag för poli�ker och planerare av lu�kvalitets och -planeringsändamål
2) Underlag för prioriteringar i miljövårdsarbetet
3) Underlag för at vidta åtgärder och förbätra miljön i regionen
4) Kunskaper om effekter i miljön på människor
5) Et lu�övervaknings system

Förbundets verksamhet är nära knuten �ll kommunika�on båda vad gäller informa�onsflöde �ll 
kontaktombud, samverkan med andra regionala förbund och at vara �llgänglig för invånarna i 
verksamhetsområdet vid enskilda frågor. Under verksamhetsåret 2018 har förbundet även fåt 
frågor från Stockholmsregions Europakontor kring hur just Stockholmsregionen och då i 
förlängningen hur förbundet Östra Sverige bedömer at EUs gemensamma arbete har effekt. 
Medialt intresse har funnits under verksamhetsåret 2018 med anledning av den utredningen om 
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befolkningsexponering inom Östra Sveriges Lu�vårdsförbund som presenterades på årsmötet. 
Mediauppmärksamheten skapade behovet av at framledes samordna förbundets kommunika�on. 

Dessa faktorer gör at behovet av genomgång kring förbundets kommunika�on är berä�gad. 

• Informa�on och underlag �ll medlemmar, poli�ken och invånare
• Förfrågningar från media
• Förfrågningar från Stockholmsregionens EU kontor
• Oklarhet kring i vilken utsträckning utredningar som förbundet bekostar åt medlemmarna

används som underlag för prioriteringar i planeringsändamål

2. ANSVARSFÖRDELNINGEN

Beredningsgruppen bidrog i stor utsträckning �ll u�ormning av enkä�rågor och innehållet av
reviderad broschyr. Kansliet och beredningsgruppen u�örde arbetet �llsammans både på
idéstadiet, kompetens och i prak�skt arbete.

3. RESULTAT / UTVARDERING AV MÅLUPPFYLLELSE

Mål 1: Ökad användning av förbundets framtagna underlag i beslutsprocesser
Vi vill at de rapporter som förbundet tar fram används som underlag i beslutsprocesser i
verksamhetsområdet �ll et specifikt bestämt riktmärke, tex 70%. Deta mål måste självklart
arbetas fram u�från de svar vi får från målgruppen under �den då kommunika�onsplanen ska
arbetas fram. (En kartläggning av användning behövs då göras).

Resultat
Enkät skickades ut �ll medlemskommuner i februari månad. Vid kontaktombudsträff oktober 2019
redogjordes resultat av enkät för medlemmar. Se svarsresultat i denna utvärdering. Riktmärket av
användning var inte aktuellt då det blev mera inriktad på at ta reda på vilket underlag som
används.

Kartläggning av användningen av de beslutsunderlag förbundet tar fram

En enkät skickades ut �ll medlemskommunerna. Utskicket med enkät blev i sig en möjlighet �ll
dialog med kontaktombuden och många ställde frågor som de annars kanske inte hade kontaktat
kansliet för.
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 Enkä�rågor: 

1) Använder ni er av underlag vid planering/ och beslutsprocesser som är kopplade �ll lu�kvalité?
Ja: 15
Nej: 4

2) Hur o�a används följande underlag i planerings och beslutsprocesser?

Vid 
varje 
�llfälle 

Ibland Mycket 
sällan 

Inte 
alls 

Vet ej Blankt 
svar 

Totalt 
svar 

Utsläppsdata 
(Lu�vårdsförbundet) 

2 
2 7 5 1 17 

Lu�föroreningskartor 7 
6 4 1 18 

Årsrapport 
(Lu�vårdsförbundet) 

0 
7 3 7 0 1 18 

Mätdata 3 
4 6 5 19 

Miljökvalitetsnormer 10 
6 1 19 

Na�onella 
miljömålet 

7 
10 1 18 

Lu�vårdsförbundets 
utredningar/ 
rapporter 

0 
10 7 16 

Andra utredningar 6 5 3 2 16 

Lu�vårdsförbundets 
hemsida 

5 
5 7 2 19 

Slb-analys hemsida 5 
8 4 1 1 19 

Slutats av enkätsvar 

Lu�föroreningskartorna är det förbundet bidrar mest �ll medlemmarna med. Deta bekrä�ades 
också vid muntlig redovisning vid kontaktombudsmötet som förbundet arrangerades oktober 
samma år. Deta låg också �ll grund för at förbundet beslutade om utveckling av haltkartor som 
�lläggsprogram 2020 och 2021. 

Mål 2: Mera pedagogiskt och lä�llgängligt material för interna och externa målgrupper 
Förbundet har fåt indika�oner på at det både från poli�ken, allmänheten och även tjänstesektorn 
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är svårt at ta �ll sig resultat och den informa�on som förmedlas i rapporterna. Förbundets sy�e 
med rapporterna, som i många fall är beslutsunderlag, måste kunna vara �llgänglig och inhämtas av 
målgruppen. Om deta inte säkerställs så uppfyller inte förbundet sit sy�e �ll fullo. Deta är varför 
en kommunika�onsplan även ska ha som mål at ta fram pedagogiskt och �llgängligt material 
u�från de vetenskapliga rapporter som förbundet tar fram. Det kan också handla om at ta fram
material som förtydligar varför förbundet arbetar med lu�kvalitébevakning, på vilket sät arbetet
u�örs (mätningar, samverkan) och tydliggörande av oklarheter som finns inom området (är diesel
egentligen så farligt?) Det är självklart vik�gt at förbundet inte tar ställning �ll på vilket sät man
ska arbeta, men endast u�från vetenskapliga fakta förtydligar.

Resultat 
Till årsmötet 2019 trycktes en sammanfatning av mätresultat år 2018 upp och delades ut �ll 
deltagande ombud. 

Beredningsgruppen arbetade med at revidera förbundets broschyr, ”Lu�en vi andas” som riktar sig 
�ll allmänheten. Deta arbete fortsate in i år 2020 och färdigställdes som pdf dokument och 
uppmuntrade �ll digital läsning. Pga. Corona flytades beställning �ll tryckeriet fram då den inte 
behövdes �ll årsmötet 2020. Den planeras at revideras både med eventuella nya medlemmar och 
delvis innehållsmässigt för at tryckas upp 2021. 

Interna målgrupper 

Kommun och -läns poli�ker som är förtroendevalda i berörda nämnder var målgrupp och även 
tjänstepersoner på förvaltningar som berörs av verksamhetsområdet. Besök i medlemskommuner 
har inte varit möjligt pga. begränsad �d för kansliet. Beslutet at trycka upp mätresultaten från 2018 
i en sammanfatningsutgåva �ll årsmötet hoppas dock ge effekt på at nå målgruppen. Den 
återkoppling vi fick var enbart posi�v. Sammanfatningen användes även av tjänstepersoner i stället 
för den fullständiga.  

Externa målgrupper 

I förlängningen önskade vi at förbundets sy�e blev tydligare för invånare i medlemskommunerna. 
Denna målgrupp lyckades inte kommunika�onsplanen nå men som en fortsätning på det arbetet 
som startades under 2019 kommer arbetet med at nå även intresserade invånare i 
medlemskommuner med lätbegriplig informa�on om lu�vårdsarbete.  

Mål 3 Sprida kännedomen om förbundet regionalt och på EU nivå 
Deta är vik�gt både för at synas i sammanhang där det kan vara vik�gt at göra sig hörd, tex EU 
sammanhang, poli�ken och tjänsteperson sektorn innan beslut tas. Ökat intresse i EU kring 
lu�vårdsfrågan ställer också krav på at vi gör klokt i at se över at ha material för samverkan över 
na�onella gränser �llgängligt. 

Resultat 
Medverkan i seminarium som arrangerades av Stockholmsregionens EU kontor i Bryssel 2019. Även 
Göteborgs stads miljöförvaltning medverkande vid seminariet. Se även resultat på mål 2.  
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4. KOMMUNIKATIONSKANALER

Internt

Nyhetsbrev har använts som informa�onskanal. I deta verktyg är det möjligt at följa upp hur stor
andel av motagare på en lista som öppnar utskick och även vad som är mest intressant för läsaren.
Användandet av deta verktyg har en baksida vilket är at det inte uppmuntrar �ll snabb
återkoppling från motagaren �llbaka �ll kansliet. Det är därför inte helt tydligt at deta är rät sät
för vårt förbund at kommunicera �ll meddelar. Mera utvärdering behövs här.

Externt

Broschyr och ny hemsida kommer vara en satsning som lanseras hösten 2020. Försenad av olika
anledningar som bland annat Corona pandemin under våren 2020. Den kommer färdigställas under
2020.

5. AKTIVITETSPLAN OCH UPPFÖLJNING

Tidplanen har följts med undantag av at trycka broschyr i november månad och utvärdering i 
december. Dessa två punkter blev framflytad.  

6. ANALYS AV NULÄGET

Beredningsgruppen och styrelsen följer samma linje och har et mål at arbeta mera med
kommunika�onen u�från vad som har framkommit. Et fokus på hälsokonsekvenser av
lu�föroreningar och et förenklat språk är önskvärd där det kan finnas behov av det.

Regionala Lu�vårdsdagen har påbörjat at bli et forum där föreläsningar kopplad �ll
lu�föroreningar och hälsosamma planeringslösningar möts. Från deltagare har denna utveckling
motagits posi�vt.

Kommunerna väntar otåligt på uppdaterade haltkartor och det blev tydligt genom diskussion och
enkätsvar at deta är i enlighet med medlemmarnas önskemål.

Med anledning av Corona pandemin ser beredningsgruppen behovet av at anpassa
kommunika�onen och informa�on �ll medlemmar ännu mera �ll et digitalt språk, tex korta filmar
at sprida i sociala kanaler och på hemsidan.
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