FÖREDRAGNINGSLISTA
2020-03-26

Sammanträde med Östra Sveriges
Luftvårdsförbunds styrelse

Tid

Torsdag 26 mars 2020, kl. 10.00-11.30

Plats

Lokal ” Brunnsviken” ÖSLVF kansli, Södermalmsallén 36, plan 5

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 2020-02-13
b. Beredningsgruppens protokoll 2020-03-05

5.

Verksamhetsberättelse 2019 och bokslut
Beslutspunkt

6.

Årsmöte 24/4 kl 13
Kallelse och program

7.

Studieresa
Informationspunkt

8.

Övriga frågor

9.

Avslut.
Nästa möte 1 oktober kl. 10-11.30

Postadress Östra Sveriges luftvårdsförbund, Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress Södermalmsallén 36, Stockholm Telefon 08-58 00 21 01
E-post frida.eik-ohman@storsthlm.se Hemsida www.oslvf.se Organisationsnummer 802016-9499
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Justerad
Ej fullständigt signerad.

ÖSTRASVERIGES LUFTVÄRDSFÖRBUND
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-02-13

Justerad
Ej fullständig
signerad
1/2020
Sidnr
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PROTOKOLL
Sammanträdet öppnas
Ordförande Bengt Fladvad öppnar sammanträdet och hälsar alla
välkomna.
Val av ordförande, sekreterare, justerare samt
godkännande av att dagens protokoll får läggas ut på
hemsidan
Till mötes ordförande valdes Bengt Fladvad och sekreterare Frida Eik
Öhman. Till justerare Jan Åke Willumsen och Bengt Fladvad.
Dagens protokoll får läggas ut på hemsidan.
Godkännande av föredragningslistan
Styrelsen godkänner föredragningslistan.
Tidigare protokoll
a) Styrelsens protokoll 2019-11-22
b) Styrelsens protokoll Per Capsulam 2019-12-20
c) Beredningsgruppens protokoll 2020-01-16
Styrelsen beslutar:
att lägga protokollen till handlingarna
Fyllnadsval
Region Stockholm, Ulla-Britt Öhman (C)
Styrelsen beslutar:
att välja Ulla-Britt Öhman till ny styrelseledamot
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Justerandes signatui,y\ l
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/

Bilaga1
Bilaga2
Bilaga3

Justerad
ej fullständigt
signerad

Justerad
ej fullständigt
signerad

Bilaga 2
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-03-05

Östra Sveriges luftvårdsförbund
beredningsgrupp
Sammanträdesprotokoll

Tid & plats:

torsdag 3 mars kl. 09.30- 11.30
CAMM, Torsplan Stockholm

Närvarande:

Sara E. Nilsson (Miljöförvaltningen, Stockholms stad, Skype)
Martin Tondel (Arbets- och miljömedicin, Region Uppsala, Skype)
Birgitta Held-Paulie (Miljöenheten, Nacka kommun, Skype)
Antonios Georgelis (Arbets -och miljömedicin, Region Stockholm)
Michelle Benyamine (Miljö och hälsa, Trafikverket)
Peter Jensen-Urstad (Miljökontoret, Eskilstuna kommun, Skype)
Malin Täppefur (Chef, SLB-analys, Skype)

Frånvarande:

Mirja Törnquist Plan (Fysisk planering, Gävle kommun)

Kansliet

Frida Eik Öhman (ÖSLVF)

Justerare

Sekreterare

Sara E. Nilsson

Frida Eik Öhman

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beredningsgruppen ÖSLVF
2020-03-05

§1

Sammanträdet öppnas
Förbundssekreteraren öppnar sammanträdet och hälsar välkommen.

§2

Val av ordförande, sekreterare och justerare av dagens protokoll
samt godkännande av att dagens protokoll får läggas ut på
hemsidan.
Frida Eik Öhman väljs till mötesordförande samt sekreterare. Sara
godkänner justerande av protokoll.

§3

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs med tillkommande övriga punkter under
övriga frågor.

§4

Tidigare protokoll
- Beredningsgrupp 2020-01-16
- Styrelsen 2020-02-13

Förbundssekreteraren sammanfattar muntligt minnesanteckningar från ett
extra planeringsmöte inför regionala luftvårdsdagen.

§5

Laget runt
Antonis Georgelis informerar om broschyren ”Luftföroreningar och hälsa”.
Kan delas ut tex till styrelsen. Finns även digitalt.
Michelle Benyamine berättar att det just nu diskuteras flitigt lurfkvalite i
tunnelbanemiljö. Beredningsgruppen ser gärna att hon förbereder en
dragning av senaste inom luftkvalitet och tunnelbanemiljö till studieresan
för förbundet i september.
Martin Tondel har fått förfrågan från Västmanlands luftvårdsförbund
angående deras årsmöte. ÖSLVF kommer att bjuda in alla aktörer som är
intresserade av medlemskap i ÖSLVF till ett gemensapt dialogmöte. Datum
är 1 april och det kommer att hållas i kansliets lokaler vid Storsthlm.
Förbundssekreteraren har dagen innan mötet fått ett telefonsamtal ifrån en
privatperson boende i en medlemskommun. Personen känner frustration
och anser att kommunen inte tar hennes oro om föroreningar och
hälsokonsekvenser från en industri på allvar. Beredningsgruppen
resornerar hur förbundet ska bemöta denna typen av händelser. Tex kan
man upplysa om att invånare kan begära att få ett formellt beslut från
kommunen som kan överklagas till länsstyrelsen. Information om hur man
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överklagar ska framgå i kommunens beslut. Det kan också vara bra att ha i
åtanke att det finns nivåer av störningar som är belutat att man som
invånare ”får tåla”. För buller finns det t.ex. riktvärden för en god ljudmiljö
och för luftföroreningar finns det ett flertal miljökvalitetsnormer
(gränsvärden) som inte får överskridas.

§6

Regional luftvårdsdag 8 maj
Tema, program och medarrangörer
Programmet är klart och marknadsföring av dagen har startat.
Länsstyrelsen kommer inte vara medarrangörer i år då finansiering kräver
ytterligare förankring.
Frida skickar Antonis kortfattat information om dagen som kan skickas ut i
Arbets -och miljömedicins nyhetsbrev.
Tidpunkt för start av luftvårdsdagen är efter dialog nu anpassad till
bullernätverketverkets möte som råkade vara samma dag.
Alla i beredningsgruppen avser komma.

§7

Årsmöte 24 april
Föreläsare
På förbundets årsmöte kommer Malin täppefur att presentera 2019 års
mätresultat. Frida kontaktar också Anne Sophie Merritt
(Folkhälsomyndigheten) med förfrågan om presentation av rapport från
forskningsprojekt om hur man exponeras av luftföroreningar beroende på
hur och på vilket sätt man transporterar sig.

§8

Ny upplaga ”Luften vi andas” broschyren
Cirkeldiagram som illustrerar utsläpsskällor, Trafikanalys alt.
Naturvårdsverket
SLB-analys bistår med haltkartor. För data om utsläppskällor i stad jmf.
mindre orter kontaktar Frida Trafikanalys.

§9

Årsrapporten 2020
Eventuella ändringar från 2019
Då broschyren ”Luften vi andas” planeras vara klar” 2020 kommer
årsrapporten ha mera fokus på mätresultat 2019 och inga större ändringar
görs.
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§ 10

Övriga frågor
•

Peter Urstad kommer att avsluta sitt uppdrag och då även i
beredningsgruppen. Ingen ny representant har lyckats rekryterats.
Beredningsgruppen resornerar kring hur ska vi få en bra spridning
av expertkompetens i gruppen? Ska man be kontaktombuden
nominera?

•

Martin Tondel lyfter frågan om det finns beredskap inför eventuell
mätning av partikklar vid skogsbränder. Malin Täppefur svarar att
om elförsörjning finns så kan SLB-analys vara på plats för mätning
av partikklar. Beredningsgruppen anser att det kan vara aktuellt
med fördjupad diskussion då detta är relevant för flera av ÖSLVFs
regioner.

•

Ett avstämnings möte planeras efter regionala luftvårdsdagen. Frida
kallar. Datum för höstens kontaktombudsmöte kan annonseras
redan nu i olika kanaler; 25 september kl. 10-15.

•

Fråga uppkommer: Är tilläggsprogram alltid mätningar eller kan det
vara tex en litteraturstudie alt. Kunskapsöversikt om tex
hälsoeffekter av skogsbränder?

•

Höstens kontaktombudsmöte
Preliminärt:
- Luftkvalitet i överbygda stationer/ och tunnelbaneperonger,
Antonis eller hans kollega.
- Utbilning i inmatning av data emissionsdatabas
- Vad vill kontaktombuden ha för tema? Frida mailar ut frågan
-Mätresesult 2019
- Broschyren ”luften vi andas” -hur kommunen kan sprida den och
annan generell luftvårsdinformation.
Finns det ideela föreningar som kommunerna jobbar med kopplat till
information?
Miljöhälsorapporten klar först till våren 2021. Planerad till regionala
luftvårdsdagen 2021.
Vilka tekniker finns för mobila mätningar? Kan SLB-analys informera
om detta vid kontaktombudsmötet?
Finns intresse och ett syfte med att kika närmare på spontana
mätningar med sensorer till kontaktombuden? Kan kontaktombuden
få låna utsrustning för att få förståelse för hur rörelsemönster
påverkar exponeringen av luftföroreningar. Kan skapa ett ökat
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engagemang genom att det tillgängliggör att titta på exponering vid
tex busshållsplatser. Förbundet kan eventuellt samordna men
kommuner kan välja att vara med ekonomiskt. Jämföra mellan
kommunerna. Diskussionen och idén kommer efter att Svt har sänt
en Vetenskapens värld dokumentär som heter Giftet i Luften.
Varken Antonis eller Martin har reservationer mot det som
presenteras i dokumentären och ser gärna att förbundet länkar till
denna från hemsidan och sprider den i sina kanaler.

§ 11

Avslut
Detta var Peter Urstads sista möte med bredningsgruppen. Vi tackar
Peter för hans engagemang i ÖSLVF och önskar honom lycka till
vidare.
Nästa ordinarie möte är 27 augusti kl 9.30 lokal Norrskogen vid
STORSTHLM.
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MEDLEMMAR 2019
Kommuner
Bollnäs
Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Enköping
Eskilstuna
Flen
Gnesta
Gävle
Haninge
Hofors
Huddinge
Hudiksvall
Håbo
Järfälla
Katrineholm
Knivsta
Lidingö
Ljusdal
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Nyköping
Ockelbo
Ovanåker
Oxelösund
Salem
Sandviken
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg
Strängnäs
Söderhamn
Södertälje

Tierp
Trosa
Tyresö
Täby
Upplands Väsby
Upplands-Bro
Uppsala
Vallentuna
Vaxholm
Vingåker
Värmdö
Älvkarleby
Österåker
Östhammar
Företag
Söderenergi AB
Korsnäs AB
Trafikverket region Stockholm
Institutet för Miljömedicin, Karolinska institutet
ACES, Institutionen för miljövetenskap och analytisk
kemi, Stockholms universitet
Landsting och Länsstyrelser
Region Stockholm
Region Uppsala

Östra Sverige – en region med många invånare
Flertalet kommuner i Gävleborgs, Uppsala,
Stockholms och Södermanlands län, är medlemmar
i förbundet. De 51 medlemskommunerna har en
sammanlagd befolkning över 3,3 miljoner invånare.
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STYRELSE 2019
Ordinarie:

Ersättare:

Bengt Fladvad (MP), ordf. Region Uppsala
Anna Lasses (C), v ordf. Solna stad
Freddie Lundqvist (S), Stockholms stad
Thomas Ardenfors (M), Sollentuna kommun
Karsten Bjärbo (KD), Sigtuna kommun
Kerstin Amelin (V), Botkyrka kommun
Klara Ellström (MP) Uppsala kommun
Ulla Westerberg (MP), Gävle kommun
Arne Jonsson (C ), Eskilstuna kommun
Jacques de Maré (MP), Region Stockholm
Thore Nyman (S), Region Stockholm
HC Hansson, ACES Stockholms universitet
Jan-Erik Haglund, Söderenergi
Peter Huledal, Trafikverket
Vakant, Intresse- och ideella organisationer

Neil Ormerod (V), Region Uppsala
Lars Greger (MP), Stockholm stad
Anders Bergstrand (M), Danderyds kommun
Lars Jilmstad (M) Stockholms stad
Inger Gran (L) Sundbybergs kommun
Märtha Dahlberg (S) Nykvarn s kommun
Lennart Tonell (MP), Stockholm stad, Adjungderad
Jenny Lundström (MP), Uppsala läns kommuner
Vakant, Gävleborgs län
Ulf Westerberg (M), Södermanlands kommuner
Jan-Åke Willumsen, Region Stockholm
Vakant, Region Stockholm
Vakant, Intresse och ideella organisationer
Vakant, Statliga verk och företag
Vakant, Statliga verk och företag
Vakant, Statliga verk och företag

BEREDNINGSGRUPP
Antonios Georgelis, Stockholms läns landsting
Michelle Benyamine, Trafikverket
Birgitta Held-Paulie, Nacka kommun
Peter Jensen-Urstad, Eskilstuna kommun
Sara Nilsson, Stockholms Miljöförvaltning
Martin Tondel, Uppsala läns landsting
Lisa Bergqvist/ Mirja Törnquist, Gävle kommun

KANSLI
Frida Eik Öhman (halvtidstjänst)
Kontakt: T. 08-58 00 2101, E-post frida.eik-ohman@storsthlm.se Webbadress www.oslvf.se
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Förbundets syfte är att bidra till en förbättrad luftkvalitet i regionen. För att uppnå detta fordras åtgärder
som vilar på en faktabaserad grund. Förbundet tillhandahåller underlag till sina medlemmar och andra
aktörer som påverkar luftens kvalitet och påverkar olika aktörer i en positiv riktning med information. Genom
samverkan i luftvårdsförbundet kan medlemmarna skapa sig en bra bild av luftens kvalitet och hur
föroreningarnas halter påverkas av olika beslut.
Varje medlem kan inte hålla sig med den kompetens eller ha de resurser som krävs för att mäta, övervaka
och beräkna luftens kvalitet och exponering.
Förbundet samlar krafterna för en effektiv övervakning av regionens luftkvalitet. Härvidlag har förbundet fått
tillökning av antalet medlemmar och vi är nu ett luftvårdsförbund för hela Östra Sverige med medlemmar i
Sörmland, Stockholm, Uppsala och Gävleborgs län.

Sammanfattning
Förbundets kärnverksamhet, miljöövervakningen, genomfördes enligt verksamhetsplanen för 2019. Utförare
av provtagningar och analyser var förbundets miljöanalysfunktion, SLB-analys vid Miljöförvaltningen i
Stockholm stad.
Under året genomfördes utöver basprogrammet två tilläggsprojekt:
-

Mätningar av bensen inom verksamhetsområdet
Utveckling av emissionsdatabasen
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Verksamhet
Miljöövervakning
I basprogrammet har ingått mätningar, drift av mätstationer, realtidsrapportering av mätdata via internet,
underhåll av mätdatabaser och emissionsdatabaser, kvalitetskontroller av data samt systemadministration
(licensavgifter, support, utveckling mm).
Regionala mätningar har som tidigare fyllt en viktig funktion då de bl.a. mäter importen av luftföroreningar
till regionen och anger de bakgrundshalter till vilka de lokala haltbidragen adderas. I luftvårdsförbundets
regionala system har även meteorologiska mätstationer ingått.
Därutöver har lokala och nationella mätstationer som drivs av SLB-analys varit viktiga referensstationer till
luftvårdsförbundets regionala mätprogram.
Av tabellerna nedan framgår vid vilka mätstationer i luftvårdsförbundets system som olika luftföroreningar
har mätts.
NOx

NO2

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

Bakgrundsstationer
Urban bakgrund
Torkel Knutsson2
Eskilstuna
Uppsala
Kanan (SLB-analys)
Regional bakgrund
Norr Malma1
Norunda2

SO2

X

PM10

PM 2,5

PM 0.1

X
X
X

X

X

X
X

X
X

Sot

X

O3

X

X

X
X

X

1) även meteorologiska mätningar
2) Nationell Station som dirvs av ACES och IVL

Nedan anges de meteorologiska mätstationer som genererar mätdata för modellberäkningar och som ingår i
luftvårdsförbundets regionala system.
Meteorologistationer
Marsta, Uppsala
Norr Malma, Norrtälje
Högdalen, Stockholm
Eskilstuna

Mast
(m)

30
24
50
10

Hor.
Vind

X
X
X
X

Vert.
vind

X
X
X
X

Vindriktning

X
X
X
X
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Abs. Diff.
NederTemp Temp börd

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

Rel. Glob.
fukt. stråln

X
X
X

X
X
X
X

Nedan anges dessutom lokala och nationella mätstationer som november år 2018 drivs av SLB-analys och
som är viktiga referensstationer till luftvårdsförbundets regionala mätprogram. Den nationella och
europeiska mätstationen som ACES driver är också en viktig referensstation
NOx

NO2

PM10

PM2,5

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

Lokala och nationella
stationer

Antal
Sot
Partiklar

CO

O3

X
X

X

Lokala stationer
Stockholm
Hornsgatan
Sveavägen
S:t Eriksgatan
Folkungagatan
Trafikverket
E4, Essingeleden
E4, Skonertvägen
Uppsala
Kungsgatan
Södertälje
Turingegatan
Birkakorset

X
X

Sollentuna
E4, Häggvik
Töjnaskolan
Eriksbergsskolan
Ekmans väg

X
X
X
X

Botkyrka
E4, Alby

X

Gävle
Södra Kungsgatan

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

Samverkan genom regionala och lokala mätprogram medför att antalet mätstationer uppfyller minimikraven
om antalet provtagningsplatser som ska finnas inom ett samverkansområde med ca 3 miljoner invånare
enligt 12 § NFS 2016:9.
Uppdatering av emissionsdatabas
Förbundets regionala emissionsdatabas, som omfattar 50 kommuner, har under hösten uppdaterats enligt
de upparbetade rutinerna. Efter uppdateringsperioden har SLB-analys genomfört kvalitetskontroller för att
säkerställa kvaliteten på de data som lagts in av förbundets medlemmar, samt uppdaterat underordnade
databasers emissionsfaktorer och tidsprofiler.
Utbildning
Under våren 2019 genomfördes en utbildning i hur kommunerna ska emissionsdatabasen. I samband med
denna utbildning togs det även fram en skriftlig manual för att underlätta för kommunerna. Utbildningen var
tämligen välbesökt och lyckad.
7 (16)

Modeller
De olika typer av spridningsmodeller som används har löpande validerats mot uppmätta data. För att få en
uppfattning om den totala noggrannheten i hela beräkningsgången dvs. emissionsberäkningar, vind- och
stabilitetsberäkningar samt spridningsberäkningar har modellberäkningarna jämförts med mätningar av både
luftföroreningar och meteorologiska parametrar i länet.
Rapporter
Två rapporter togs fram av förbundet under 2019.
”MÄTRESULTAT OCH JÄMFÖRELSER MED NORMER OCH MÅL ÅR
2018 (SLB 12:2019)” redovisar 2018 års resultat från mätningar
av luftföroreningar och meteorologiska parametrar vid de
stationer som ingår i Östra Sveriges luftvårdsförbunds (LVF)
mätprogram.
Program för Rapportering
av modelledata och objektiv skattning av luftkvalitet år 2018 inom Östra Sveriges luftvårdsförbunds
samverkansområde. (SLB 27:2019). Rapporten innehåller en redovisning av luftkvaliteten för
kommunerna i samverkansområdet. Programmet har upprättats i enlighet med gällande lagstiftning,
Rapporterna återfinns på www.slb.nu och via länk från förbundets hemsida.
Regional luftvårdsdag
Regional Luftvårdsdag 2019 arrangerades 8 maj. Tema för dagen var: Inovativa åtgärder för minskad
exponering av luftföroreningar och ökad hälsa. Ordf. Bengt Faldvad modererade dagen som var mellan kl.
09.00- 15.00 Förbundet bjöd alla anmälda på lunch och fika.
Föreläsare under dagen var:
Tom Bellander, professor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet
Magnuz Engardst, Slb analys
Christer Johansson, Slb- analys
Maria Krafft, måldirektör Trafikverket
Malin Modh kommunikationsstrateg Trafikverket
Jonas Ericsson, Miljöförvaltningen Stockholms stad
Mathias Cehlin universitetslektor Energiteknik Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle
Faul Fenton, projektledare GrowSmarter Stockholms stad.

Anmälda deltagare:
20 kontaktombud
3 styrelseledamöter ÖSLVF
29 övriga ink föreläsare
Beredningsgruppen arrangerade dagen tillsammans med kansliet.
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Kontaktombudsträffar
En kontaktombudsträff hölls under 2019. Detta hade som tema vedeldning och hälsokonsekvenser.
Beredningsgruppens Martin Tondel, överläkare inom arbets -och miljömedicin Region Uppsala höll föredrag
och Gunilla Söderström samt Johan Genberg Safont från Naturvårdsverket medverkade och presenterade en
rapport om vedeldning och föroreningar. Beatrice Säll från SLB analys presenterade mätresultat av
bens(a)pyren 2018 i vedeldnings områden.
Vid kontaktombudsträffen gjordes även en återkoppling till deltagarna om de enkätsvar som kom in under
hösten 2018. Frågorna syftade åt att undersöka vilket underlag ombuden efterfrågade och använde.
Programpunkten önskade också att öppna upp för samtal och frågor med medlemmarnas kontaktombud för
återkoppling till beredningsgrupp och kansli. Enkäten var en del av kommunikationsplanen 2019.
13 kontaktombud deltog på träffen. 3 styrelseledamöter, 1 extern från Länsstyrelsen i Gävleborg deltog
utöver föreläsare och beredningsgruppen.
Remisser
Inga remisser har behandlats.
Medlemsbesök
Styrelsen hade ett sammanträde i Gävle där de fick möjlighet att ta del av presentationer om Gävles
stadsplanering.
Nya medlemmar
Dialog om medlemskap påbörjades med Östergötlands luftvårdsförbund, Västmanland och Region Gotlands
luftvårdsförbund. På inbjudan besökte ordförande, SLB-analys chef Malin Täppefur och förbundssekreterare
Linköping för presentation av förbundet och svara på frågor. Under hösten 2019 fick kansliet en förfrågan
från Västmanlands luftvårdsförbund som önskade att veta mera om möjligheten att gå med i ÖSLVF och det
anordnades då ett studiebesök. Detta hölls vid kansliet i Stockholm och Västmanlands luftvårdsförbund fick
ta del av presentationer om ÖSLVF och möjlighet att ställa frågor.

Nätverkande
I maj månad deltog ordförande och förbundssekreteraren vid ett seminarium på EU Green Week i Bryssel.
Förbundets ordförande Bengt Fladvad presenterade förbundet och fördelar med samverkan så som Östra
Sveriges arbetar. Förbundssekreteraren var med i planeringen av seminariet tillsammans med handläggare
från Stockholms regionens EU-kontor. Detta seminariet anordnades även tillsammans med Göteborgs stads
miljöförvaltning. Seminariet avslutades med en paneldebatt där även representanter från European Public
Health Alliance och svenska Susanne Lindahl från EU kommissionen deltog (och Air and Noise Policy Officer
European Environmental Bureau.)
I december höll förbundssekreteraren en presentation vid Länsstyrelsen i Gävles Luftvårdsdag. Fokus för
presentationen var hur Östra Sveriges Luftvårdsförbunds har arbetat för att ha en tydlig kommunikation
utifrån folkhälsoperspektivet för att belysa vikten av luftvårdsarbete.
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Projekt
Forskningsansökningar
Förbundet stödjer luftvårdsforskning genom att tillåta användande av förbundets data inom olika projekt.
Forskningsprojekt som utförs av t.ex. Institutet för Miljömedicin (IMM) vid Karolinska institutet eller
Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) vid Stockholms universitet ger viktiga
kunskapsunderlag som utvecklar förbundets miljöövervakning. Både IMM och ACES är medlemmar i
förbundet.

Övrigt förbundsadministrativt arbete
Kommunikation
Inför årsmötet 2019 arbetade kansliet och beredningsgruppen med att utforma en sammanfattning av
föregångna årets mätresultat för en tryckt upplag att publicera vid årsmötet. SLB-analys som tidigare har
lämnat mätresultat endast i fullständig data format, fick inför detta i uppdrag att göra en kortare version av
mätresultat. Denna kortare version skulle tillsammans med texter om hälsokonsekvenser av luftföroreningar
som miljötoxikolog och överläkare inom arbets -och miljömedicin hade författat utgöra en pilotutgåva av
”Årlig rapport ÖSLVF”. Årsrapporten trycktes i x antal utgåvor och delades ut på årsmötets deltagare. Syftet
var årsrapporten skulle ge en snabb introduktion till läget för luftkvaliteten inom verksamhetsområdet samt
varför det är viktigt att jobba med dessa frågor ur hälsoperspektivet. Återkopplingen var mycket positiv.

Kommunikationsplan
Beredningsgruppen och kansliet jobbade under 2019 med kommunikationsplanen som togs fram under
2018.
Denna kommunikationsplan innebär att beredningsgruppen arbetade på olika sätt med att se över vad och
hur förbundet kommunicerar sitt långsiktiga mål samt att tydliggöra detta. Dialogen internat kring
kommunikationsplanen resulterade i att genom att kommunicera med fokus på hälsokonsekvenser av
luftföroreningar önskar vi att mätunderlaget används vid flera beslutsprocesser. Enkätfrågor skickades ut till
kontaktombud och svaren återkopplades på hösten 2019 års kontaktombudmöte. Frågorna var inriktade på
att ta reda på vilket underlag kontaktombuden använde i beslutsprocesser och resultatet blev att det till
största del är haltkartona. Detta bekräftade även behovet av att en uppdatering av dessa är berättigad som
tilläggsprogram 2020.
Beredningsgruppen arbetade även med att ha ett tydligt budskap vid planering av program för
kontaktombudsmöten och regionalluftvårdsdag. Mätresultaterna från året 2019 presenterades i en
kortfattad version med information om hälsokonsekvenser syfte att nå flera med informationen.
Beredningsgruppen påbörjade översyn broschyren ”Luften vi andas” som kommer att tryckas i uppdaterad
utgåva till stämman 2020.
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Hemsida
Förbundet sida har uppdaterats med handlingar till sammanträden och protokoll under årets gång. Det har
också uppdaterats med aktuella händelser under ”aktuellt”.
Förbundets hemsida är besökt i ungefär lika stor utsträckning som under 2018 men det man kan se är att
besök på hemsidan ökar månaderna innan förbundsstämman.
Sociala medier
Förbundet har varit aktiva på sociala medier, främst Facebook och Twitter med att sprida artiklar som är
relevanta för luftvårdsfrågor.
Nyhetsbrev
Utskick har gjorts till styrelse och medlemmar med medlemsnytt. Under 2019 startade kansliet använda
verktyg för nyhetsbrev för att kunna följa upp utskicken på ett bättre sätt.
Medlemsrekrytering
Inga nya medlemmar tillkom under 2019 men dialog fördes med andra luftvårdsförbund.
Förbundsstämma och styrelsemöten etc.
Årets förbundsstämma hölls den 12 april vid Usine konferens, Södermalmsallen 36.
Olena Gruzieva, forskarassistent vi Karolinska Institutets Miljömedicinska avdelning. Hon höll ett föredrag
med fokus på uppföljningen av BAMSE projektet men även andra liknande studier. BAMSE står för Barn,
Allergi, Miljö, Stockholm och Epidemiologi och studien startade 1994.
Vid stämman deltog 58 personer, varav 41 röstberättigade ombud/ersättare.
Under 2019 hölls fyra protokollförda styrelsemöten och ett per capsulam möte.
Förbundets presidium har sammanträtt fyra gånger, och beredningsgruppen har haft fem möten.
En kontaktombudsträff har arrangerats och en regional luftvårdsdag.
Upphandling av luftövervaknings aktör
Förbundet genomförde upphandling av luftövervakningsaktör då tidigare avtal löpte ut. Resultatet blev att
förbundet kommer fortsätta anlita SLB-analys och ett nytt avtal trädde i kraft 1 januari 2020 som är giltigt ut
2023. Kommunakuten anlitades för juridiskt stöd vid upphandlingen och godkännande att ingå i gemensam
upphandling inhämtades av alla kommuner.
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Östra Sveriges Luftvårdsförbund
RESULTATRÄKNING
Belopp i kr

Not

2019

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Summa

2018

5 000
5 000

4 812
4 812

-4860
-3
-4 863

-4820
-2
-4 822

Rörelseresultat

137

-11

Finansiella poster
Räntekostnader
Räntekostnader, ej avdragsgill
Resultat efter finansiella poster

0
0
137

0
0
-11

Förändring av periodiseringsfonder
Skatt på årets resultat
Årets resultat

-22
-25
90

40
-7
22

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa

2
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Balansräkning per 2019-12-31
Belopp i tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

0
0

1
1

0
242

0
155

Summa

242

155

Summa

2382
2 382

2353
2 353

Summa tillgångar

2 624

2 509

1661
90
1 751

1639
22
1 661

408
408

386
386

416
0
29
20
465

411
0
31
20
462

2 624

2 509

67%

66%

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Summa
Kortfristiga fordringar
Förutbet kostn & upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Plusgiro

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Summa obeskattade reserver
Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Soliditet
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Noter

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor.
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning
beräknas bli betalt.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde
minskat med avskrivningar enligt plan.
Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden.
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Datorer och kontorsmaskiner
Övriga inventarier

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Serviceavgifter, fakturerade kostnader, sidointäker, projektbidrag samt övriga intäkter.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2
Personalkostnader
Bilersättning
Övrigt

2019

2018

2
1
3

0
2
2

14 (16)

Antal år
5
5

Övriga upplysningar
Noteringar i tkr

2019

2018

Nettoomsättning
Serviceavgifter
Övriga rörelseintäkter
Medlemsavgifter
Summa

4 593
407
0
5 000

4 474
266
72
4 812

Rörelsens kostnader
Administrationskostnader
Styrelsens kostnader
Konsulttjänster
Övriga kostnader
Summa

260
139
4404
57
4 860

318
126
4324
53
-4 820

67
27
18
17
6
4
139

48
32
18
21
7
0
126

2019-12-31

2018-12-31

108
134
242

101
54
155

2019-12-31

2018-12-31

0
76
103
155
24
10
39
408

17
76
103
155
24
10
0
386

2019-12-31

2018-12-31

10
0
19
29

19
0
12
31

2019-12-31

2018-12-31

0
0
20
20

0
0
20
20

Styrelsen, valberedningen, revisorernas
kostnader
Fasta arvoden
Sammanträdesarvoden
Arvoden revisorer
Arbetsgivaravgift +löneskatt
Mötesförtäring
Bilersättning

Övriga kortfristiga fordringar
Skattefordran
Momsfordran

Periodiseringsfonder
Periodiseringsfond tx 2014
Periodiseringsfond tx 2015
Periodiseringsfond tx 2016
Periodiseringsfond tx 2017
Periodiseringsfond tx 2018
Periodiseringsfond tx 2019
Periodiseringsfond tx 2020
Summa obeskattade reserver

Övriga kortfristiga skulder
A-skatt arbetstagare
Momsskuld
Arbetsgivaravgift

Upplupna kostnader
Upplupen semesterlön
Upplupen löneskatt tj pension
Uppl övr kostn o förutbet intäkter
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Ordinarie ledamöter Östra Sveriges Luftvårdsförbunds
styrelse 2019

Bengt Fladvad (MP), ordf.

Anna Lasses (C), vice ordf.

Arne Jonsson (C)

Freddie Lundqvist (S)

Thore Nyman (S)

Thomas Ardenfors (M)

Jacques de Maré (MP)

Ulla Westerberg (MP)

Klara Ellström (MP)

Kerstin Amelin (V)

Jan-Erik Haglund, Söderenergi

Karsten Bjärbo (KD)

Peter Huledal, Trafikverket

Hans Christen Hansen ACES/SU
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I
ÖSTRA SVERIGES LUFTVÅRDSFÖRBUND
Tid

Fredagen den 24 april 2020,
Årsmöte mellan kl. 13.00 – 14.00
Presentationer med efterföljande fika mellan kl. 14-15.00
(Se program sida 2)

Plats

Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm
Från T-banan vid Slussen (Södermalmstorg) tar du
Peter Myndes Backe upp till vänster (över Götgatan) som går direkt fram till
fastigheten. Vägbeskrivning finns även på www.saturnuskonferens.se

Lokal

Ivar-Lo

Anmälan

Anmälan är nödvändig och görs till kansliet senast 14 dagar innan.
I anmälan ska följande uppges:
1. Om ordinarie ombud eller ersättare
2. Vilken medlem som representeras
3. Vilket årsmöte (Östra Sveriges Luftvårdsförbund)
4. Eventuell specialkost.
Anmälan görs via epost till kontakt@oslvf.se
Ansvarig och kontaktperson för årsmötet är förbundssekreterare
Frida Eik Öhman

Rösträtt

Översikt över registrerade ombud finns på hemsidan. Fullmakt om rösträtt
har lämnats in för hela mandatperioden om ”beslut 2019”står angivit. Nytt
ombud behöver lämna in protokollsutdrag som styrker rösträtt.
Handlingar utsänds via mail senast 14 dagar innan årsmötet. Meddela om
utskrift önskas

Östra Sveriges luftvårdsförbund
Kontakt: förbundssekreterare Frida Eik Öhman
tel 08-5800 2101/ 076-502 21 01
e-post: frida.eik-ohman@oslvf.se
www.oslvf.se

Bilaga 4
FÖREDRAGNINGSLISTA
2020-04-24

Program
Kl. 13.00-14.00

Årsmöte Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Kl. 14.00-14.20

Sammanfattning av mätresultat 2019
Malin Täppefur, SLB-analys, sammanfattar resultaten av förbundens
mätningar för 2019.

Kl. 14.25-14.45

Exponering av föroreningar och påverkan på folkhälsan
Anne-Sophie Merritt, PhD
Enheten för miljömedicinsk epidemiologi (anknuten)
Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Anne-Sophie Merritt
har arbetat bl.a. arbetad med EMIL studien som du kan läsa mera om
här och här.

Kl. 14.45-15.00

Eftermiddagskaffebuffé med mingel

Föreslagen dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fastställande av röstetal
Val av ordförare och sekreterare för årsmötet
Val av 2 justerare tillika rösträknare
Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst
Fastställande av föredragningslista
Föredragning av verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse
samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det sistförflutna räkenskapsåret
Punkt 7.-10. Endast vid årsmöte då sådant ska förekomma (nästa tillfälle årsmöte 2023)
Val av ordförande och vice ordförande till förbundet för mandatperioden
Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare för mandatperioden
Val av 3 revisorer jämte ersättare för mandatperioden
Val av valberedning
Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår
Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift
Nya verksamhetsområden (information kommer till handlingar)
Propositioner och motioner. Motioner till årsmötet skall vara inkomna till styrelsen
senast 2 månader före årsmötet.
Handlingar utsänds via epost 14 dagar innan årsmötet. Meddela om utskrift önskas.
Varmt välkommen!
Förbundssekreterare, Frida Eik Öhman

