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FÖREDRAGNINGSLISTA 
2021-02-18 

Sammanträde med 
Östra Sveriges Luftvårdsförbunds styrelse 

Tid Torsdag 18 februari 2021, kl. 10.00-11.30 

Plats Digitalt via verktyget Teams, länk i kalenderbokning. 

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. Anmälan av nya medlemmar
Informationspunkt

5. Tidigare protokoll
a. Styrelsens protokoll 2020-11-27
b. Beredningsgruppens protokoll 2021-01-14

 Bilaga 1 
 Bilaga 2  
(justerad ej signerad) 

6. Inför förbundsstämman den 16 april
Beslutspunkt
Om stadgeändring och programmet.
Förslag att lägga till uppsägningstid i stadgar.

7. Verksamhetsberättelse 2020
Beslutspunkt

Bilaga 3 

Bilaga 4 

8. Avslut.
Nästa möte 25 mars kl. 10-11.30

mailto:frida.eik-ohman@storsthlm.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-01-14 

Östra Sveriges luftvårdsförbund 
beredningsgrupp 

Sammanträdesprotokoll 

Tid & plats: torsdag 14 januari kl. 09.30- 11.30 
Digitalt, verktyget Teams. 

Närvarande: Sara E. Nilsson (Miljöförvaltningen, Stockholms stad) 
Antonios Georgelis (Arbets -och miljömedicin, Region Stockholm) 
Michelle Benyamine (Miljö och hälsa, Trafikverket) 
Malin Täppefur (Chef, SLB-analys) 
Beatrice Säll (SLB-analys) 

Frånvarande: Mirja Törnquist (Planenheten, Gävle kommun) 
Martin Tondel (Arbets- och miljömedicin, Region Uppsala) 
Birgitta Held-Paulie (Miljöenheten, Nacka kommun) 
Sara Johansson (Norrköping) 

Kansliet Frida Eik Öhman (ÖSLVF) 

Justerare Sekreterare 

Sara Nilsson Frida Eik Öhman 

Bilaga 2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Beredningsgruppen ÖSLVF 
2021-01-14 

§ 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 E. Nilsson 
godkänner justerande av protokoll.  

§ 3 Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs. 

§ 4 Tidigare protokoll 

- Beredningsgrupp 2020-10-22
- Styrelsen 2020-11-27

Godkänns och läggs till handllingarna 

§ 5 Laget runt 

Antonis (IMM) arbetar med den nationella miljöhälsorapporten från 
Folkhälsomyndigheten som väntas bli klar i februari. Den regionala rapporten 
för Stockholms län klara i September/ oktober. Miljöhälsa online kommer att 
kompleteras med underlag för barn och barnperspektivet.  
Arbetear också med en sammanställning kring hur corona drabbade området 
Järva-området och intervjuer med vissa etniska grupper. Klar om någon 
månad. Även tittat på buller störning från Bromma flygplats.  

Beatrice från SLB-ananys kommer vara med parallelt med Malin under 2021 för 
att därefter kunna avlasta henne.  
Kort presentationsrunda för Beatrice som är ny i beredningsgruppen.  

Malin berättar att gatustation på Gotland är på plats men inte urbana 
mätstationer.  

SLB-analys uppringd av södertörns brandförsvar angående branden i 
sopstation i Botkyrka. Detta gav uppdrag för SLB-analys att börja mäta inom 
några veckor. Upprätta mätstationer. Avsikten är att undersöka om det är en 
hälsoriskt och önskar även underlag.  

Även Antonis kontaktad angående branden i Botkyrka. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Beredningsgruppen ÖSLVF 
2021-01-14 

Michelle jobbar med olika vägprojekt kopplad till förbifat stockholm som i sin 
tur påverkar andra vägars framtid. Trafikverket arbetar för att miljömålet Frisk 
Luft ska uppnås på platser där känsliga grupper, främst barn, vistas ochinte 
längre MKNFokus kommer att ligga på barn i och med att att barnkonventionen 
blev svensk lag och för att barn är en av de känsliga grupperna när det gäller 
luftförorenignar.Jobbar också med rutiner hur kommunerna och 
samhällsplanerarna ska jobba med Frisk Luft och rutiner för detta. Hur vi inte 
ska bygga in nya problem.  

Sara Nilsson från Stockholms stad. 
Åtgärdsprogrammen  
1)NO2 och PM10 – har inte hänt så mycket sedan sist. Inväntar slb:s luftkarta
som är under framtagande. Malin kompleterar med att kartläggningarna är lite
försenade pga att det är komplexa beräkningar.

2) Åtgärdsprogram Sveavägen Kolmonoxid har varit ute på remiss.
Länsstyrelsen och slb arbetar med att uppdatera åtgärdsprogrammet utifrån de
synpunkter som har inkommit. Väntas snart bli fastställt.

§ 6 Verksamhetsberättelse 2020 
Beredningsgruppen har fått verksahetsberättelsen utskickad för genomläsning 
och möjlighet till granskning.  
Beredningsgrupen har inga synpunkter om ändringar. 

§ 7 Kontaktombudsmöte 17 mars 10-12, ny tid 9.30-11.30 
Preliminärt program 

• Om förbundet -Frida
• Generellt om luftföroreningar Martin Tondel
• Åtgärdseffekter efter utvärdering miljözon Hornsgatan 40 min Lars

Burman, Frida kontaktar.
• Kartläggningen och hur den ska användas. (Bea och Christina) 40 min
• Diskussion om förväntningar, önskemål, utmaningar och lösningar.
• 9-11.30 (ny tid)

§ 8 Regional luftvårdsdag 2021 7 maj 
Diskussionspunkt 
Tidigare Preliminärt tema lades åt sidan (se tidigare protokoll) för ny idé. 
Då barnkonventionen blir svensk lag 2021 ser berednigsgruppen 
barnperspektivet kopplat till luftföroreningar som önskvärd tema.  
Miljöhälsorapporten med barnperspektiv. 
BAMSE – Kontakta Erik, senaste rapport. 
Grönområden -Kontakta TRM Region Stockholm 
Barnkonventionen -Kontakta Botkyrka kommun för exempel 
Antonis – utredning i Malmö hur man jobbar med grönytor.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Beredningsgruppen ÖSLVF 
2021-01-14 

§ 9 Årsrapporten 2021 
Muntlig redovisning av minskad bilåkning under coronapandemin - 
effekter? Inte Skriftligt men muntlig på årsmötet -Mickael Nordman från SLB-
analys. Frida kontaktar.  

Frida kontaktar även Lars Burman om kort sammanfattning av mätresultat 
2020.  

§ 10 Övriga frågor 
Malin önskar stöd från förbundet att ta fram en utbildning i Aviro systemet som 
ska underlätta både för SLB-analys och medlemmarna. En E-utbildnig mera 
omfattande än den inspelade som finns redan nu på hemsidan är nödvändig då 
många kommuner kontaktar SLB-analys och blir nu guidade i telefonsamtal. 

Sara -Transportsyrelsens föreskrifter om vägar och spår är ute på remiss. Där 
förslag på riktvärden för tunnelluft ingår Vilka kommer svara på den?  
SLB har fått den men kommer inte att svara. Stockholm stad har fått den men 
någon internremioss har inte skickats till miljöförvaltnignen. Sara ber om att få 
den så att miljöförvaltningen kan svara med stöd av slb. Även Trafikverket 
kommer att svara.  

§ 11 Avslut 
Nästa möte 4 mars kl 9.30 



STADGAR 

2021-04-19 

ÖSTRA SVERIGES LUFTVÅRDSFÖRBUND - 
IDEELL FÖRENING 

ÄNDAMÅL 

§1
Östra Sveriges Luftvårdsförbund är en ideell förening med uppgift att sam-
ordna luftövervakningsfrågor för sina medlemmar.

§2
Förbundet har till uppgift att förse sina medlemmar med:

• Underlag för politiker och planerare för luftkvalitets- och planeringsmål.

• Underlag för prioriteringar i miljövårdsarbetet.

• Underlag för att kunna vidta åtgärder och förbättra miljön i regionen.

• Kunskaper om effekter i miljön och på människor.

• Ett luftövervakningssystem.

MEDLEMSKAP 

§3
Förbundet är öppet för kommuner och regioner , intresse och ideella organi-
sationer samt företag i Stockholms, Uppsala, Gävleborgs och
Södermanlands, Östergötlands och Gotlands län samt statliga myndigheter.

Bilaga 3
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§ 4
Medlemskap gäller tillsvidare. Uppsägning av medlemskap skall ske senast
den 30/6 året för att medlemskap ska kunna sägas upp till den 31/12 näst-
kommande årsskifte.

STYRELSE 

§5
Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ.

Förbundet leds av en styrelse bestående av högst 17 ledamöter och högst 
15 ersättare, varav  
− Stockholms läns kommuner representeras av högst 5 ledamöter
− Uppsala läns kommuner av 1 ledamot,
− Gävleborgs läns kommuner av 1 ledamot,
− Södermanlands läns kommuner av 1 ledamot
− Östergötlands län av 1 ledamot
− Region Gotland av 1 ledamot
− Region Stockholm  av 2 ledamöter,
− Region Uppsala  av 1 ledamot,
− intresse- och de ideella organisationerna av 1 ledamot samt
− företag och statliga verk av 3 ledamöter.

 Ersättare utses enligt samma kriterier som ledamöter. 

§6
Styrelsen utser sekreterare och kassaförvaltare samt övriga funktionärer.

§7
Styrelsen sammanträder på tid och plats som styrelsen bestämmer.

VALBEREDNING 

§8
Storsthlms valberednings ordförande är sammankallande i valberedningen
som skall vara sammansatt av

2 ledamöter från Stockholms län,  
1 ledamot från Uppsala län, 
1 ledamot från Gävleborgs län 
1 ledamot från Södermanlands län  
1 ledamot från Region Stockholm och Uppsala 
1 ledamot från intresseorganisationerna och de ideella organisationerna 
1 ledamot från företagen och de statliga verken.  
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Ersättare utses enligt samma kriterier som ledamöter. 

MANDATTID M M 

§9
Styrelse, ordförande och vice ordförande väljs för tiden från det ordinarie
årsmöte som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats
intill slutet av det ordinarie årsmöte som följer närmast efter nästa val till
kommunfullmäktige. Om ledamot eller ersättare avgått, ska styrelsen utse ny
ledamot eller ersättare att inträda i dennes ställe under resterande del av
mandatperioden. Den ledamot eller ersättare styrelsen utser ska ha utsetts
av och tillhöra samma politiska part som den avgående ledamoten eller er-
sättaren har valts in för. Avseende företag och ideella organisationer utses ny
ledamot av det företag eller organisation som den avgående ledamoten eller
ersättaren tillhört.

§10
Styrelsen är beslutsför när minst 8 ledamöter är närvarande. Styrelsens be-
slut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§11
Förbundets firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de som styrel-
sen utser.

INTRÄDE M M 

§12
Styrelsen beslutar om inträde av nya medlemmar. Styrelsen äger rätt att ingå
samarbetsavtal med andra än länens kommuner som är intresserade av att
följa verksamheten.

Medlem äger hos styrelsen anmäla utträde ur förbundet. Medlem som inte 
fullgör sina skyldigheter mot förbundet kan uteslutas av årsmötet på förslag 
av styrelsen. 

OFFENTLIGHETSPRINCIPEN 
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§13
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos föreningen enligt de grunder
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförord-
ningen och sekretesslagen. Vägran att utlämna handling kan på sökandens
begäran prövas av styrelsen.

MÖTEN 

§14
Kalenderår är verksamhetsår.

Årsmötet hålles varje år före april månads utgång. Extra årsmöte hålles då 
styrelsen så beslutar eller då minst en tredjedel av förbundets medlemmar så 
påfordrar. 

Varje medlem utser ett ombud. Beräkningsgrunden för röstetal är den som 
Kommunförbundet Stockholms Län (Storsthlm) tillämpar. De kommunala 
ombuden äger 1 röst per påbörjat 14 500 invånare, av det år, då val till kom-
munfullmäktige senast ägt rum.  
Region Stockholms ombud har, enligt avtal, röstetalet 45,  
Region Uppsala har, enligt avtal, röstetalet 7.  
Statliga myndigheter, företag, ideella och intresseorganisationer äger 1 röst 
per medlem.  
Årsmötets beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de an-
givna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. 
Vid val anses den vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs va-
let genom lottning. 

Ombud väljs för tiden 1 januari året närmast efter det val till kommunfullmäk-
tige ägt rum till 1 januari året närmast efter det att nästa val till kommunfull-
mäktige ägt rum. För ombud utses ersättare.  

Kallelse till årsmöte sker skriftligen minst 30 dagar före årsmöte och minst 15 
dagar före extra årsmöte. I kallelsen upptas de ärenden som skall före-
komma på mötet. 

§15
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

punkterna 7 tom 10 endast vid årsmöte då sådant val skall förekomma 
1. Fastställande av röstetal
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Val av 2 justerare tillika rösträknare
4. Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst
5. Fastställande av föredragningslista



5 (5) 

6. Föredragning av verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse
samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det sistförflutna räken-
skapsåret

7. Val av ordförande och vice ordförande till förbundet för mandatperioden
8. Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare för mandatperioden
9. Val av 3 revisorer jämte ersättare för mandatperioden
10. Val av valberedning
11. Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår
12. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift
13. Propositioner och motioner. Motioner till årsmötet skall vara inkomna till

styrelsen senast 2 månader före årsmötet

STADGEÄNDRING M M 

§16
Stadgeändring skall godkännas av årsmötet. Stadgeändringen måste biträdas
av mer än hälften av antalet medlemmar.

§ 17
Beslut om förbundets upplösning skall fattas av 2 på varandra följande årsmö-
ten av vilka 1 skall vara ordinarie årsmöte. Beslut om förbundets upplösning
måste biträdas av mer än hälften av antalet medlemmar.

§18
Vid förbundets upplösning skall innestående tillgångar fördelas mellan med-
lemmarna.

Om förbundets verksamhet upphör eller om inriktningen på verksamheten änd-
ras avsevärt äger Länsstyrelsen i Stockholms län samma rätt som medlemmar-
na, enligt avtal, att erhålla del av återstående tillgångar och möjlighet att delta 
vid avyttring och försäljning av förbundets egendom. 

IKRAFTTRÄDANDE BESTÄMMELSER 

Stadgarna antogs på årsmöte den 16  april 2021 

Stockholm den 16 april 2021 

Bengt Fladvad Anna Lasses 
ordförande v. ordförande



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

Mätstation på plats på Norrköpings kommunhus tak. 

Bilaga 4
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MEDLEMMAR 2020 

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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BEREDNINGSGRUPP  
Antonios Georgelis, Stockholms läns landsting 
Michelle Benyamine, Trafikverket 
Birgitta Held-Paulie, Nacka kommun 
Sara E. Nilsson, Stockholms Miljöförvaltning 
Martin Tondel, Uppsala läns landsting 
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 
 

   

STYRELSE 2020 

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 (L) adjungderad, 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  
 

mailto:frida.eik-ohman@storsthlm
http://www.oslvf.se/
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

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, Gävleborgs län och från 2021 Region Gotland och kommuner i Östergötlands 
län. 

 

Sammanfattning 
Förbundets kärnverksamhet, miljöövervakningen, genomfördes enligt verksamhetsplanen för 2020. Utförare 
av provtagningar och analyser var förbundets miljöanalysfunktion, SLB-analys vid Miljöförvaltningen i 
Stockholm stad. Ett nytt fyraårigt avtal undertecknades och trädde i kraft 1 januari 2020. 
 
Under året genomfördes utöver basprogrammet ett tilläggsprojekt: Kartläggning av luftföroreningshalter 
samt framtagande av haltkartor för kommuner i ABC-län.  
 
Uppbyggning/ framtagande av nya haltkartor. 
SLB-analys har kartlagt luftföroreningshalterna och påbörjat framtagande av haltkartor åt kommunerna i ABC 
län med avseende på partiklar (PM10) och kvävedioxid år 2020. Arbetet med framtagande är omfattande 
liksom valideringen av ny struktur på emissionsdatabasen. Mot den bakgrunden är inte haltkartorna färdiga 
men väntas blir klara tidigt år 2021. 

 

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. 
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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.  

 
Bakgrundsstationer 

NOx NO2 SO2 PM10 PM 2,5 PM 0.1 Sot O3 

Urban bakgrund         
Torkel Knutsson2 X X X X X X X X 
Eskilstuna 
 

X X  X     

Uppsala X X  X X    
Kanan (SLB-analys)  X       
Regional bakgrund         
Norr Malma1 X X  X X   X 
Norunda2 X 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  
 

Mast 
(m) 

Hor. 
Vind 

Vert. 
vind 

Vind-
riktning 

Abs. 
Temp 

Diff. 
Temp 

Neder-
börd 

Rel. 
fukt. 

Glob. 
stråln 

Marsta, Uppsala 30 X X X X X X X X 
Norr Malma, Norrtälje 24 X X X X X X X X 
Högdalen, Stockholm 50 X X X X X X X X 
Eskilstuna  10 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 
 
 
Lokala och nationella 
stationer  

NOx NO2 PM10 PM2,5 Antal 
Partiklar 

Sot CO O3 

Lokala stationer 
        

Stockholm          
Hornsgatan X X X X X X X X 
Sveavägen X X X X   X  
S:t Eriksgatan X X X      
Folkungagatan X X X X     
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Trafikverket  

        

E4, Essingeleden X X X X  X   
E4, Skonertvägen X X X X     
Uppsala          
Kungsgatan X X X X     
 
Södertälje  

        

Turingegatan   X      
Birkakorset   X      
 
Sollentuna  

        

E4, Häggvik   X X X    
Töjnaskolan   X X     
Eriksbergsskolan   X X X    
Ekmans väg   X X X    
 
Botkyrka  

        

E4, Alby X X       
 
Gävle 

        

Södra Kungsgatan 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 hösten 2020 genomfördes en utbildning i hur kommunerna ska uppdatera emissionsdatabasen. 
Utbildningen var digital och i samband med ett kontaktombudsmöte. Intresset var stort och utbildningen 
uppskattad.  

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.  
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Rapporter  

Rapporterna återfinns på www.slb.nu och via länk från 
förbundets hemsida.  
 
Regional luftvårdsdag 
Regional Luftvårdsdag 2020 flyttades fram på grund av Covid-19 
pandemin och arrangerades i september. Föreläsningarna sändes      via digitala 
verktyget Teams där även åhörare kunde interagera i chatt forumet och ställa frågor. Vissa tekniska problem 
uppkom men på förhand hade kansliet beställt in en filmare för anledningen och intresserade kunde kort 
efter arrangemanget avslutades ta del av videoinspelade föreläsningar. Programmet var omfattande då det 
var planerad innan pandemin tvingade arrangemanget att bli digitalt. Kansliet mottog 72 anmälningar där 
fördelades på externt intresserade, beredningsgrupp, styrelseledamöter mm. Temat var: Vad har luftkvalitet 
med social hållbarhet att göra? Arrangemanget hade lokal vid Saturnus konferens där alla föreläsare och 
enstaka åhörare samlades. 

Moderator var Tom Bellander, professor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet 
Föreläsare under dagen var: 
 
Mikael Ranhagen,Stockholms stad Stockholms stads framkomlighets stategi 
Lotta Palmlund, Trafikverket, Social hållbarhet med perspektivet luftkvalitet 
Maria Ullerstam, Naturvårdsverket, Luftvårdsarbetet -möjligheter och fallgropar. 
Per Erik Österlund, Stockholms stad, Vilken bil ska man välja och hur är det med målkonflikter?  
Antonis Georgelis, Utsatta grupper, luftföroreningar och relevanta studier.  
Michelle Benyamine, Trafikverket, Agenda 2030 och social hållbarhet  

Moderator höll också i ett samtal med riksdagsledamoten Rickard Nordin ( C) som är partiets talesperson i 
klimat och energifrågor. 

 

Anmälda deltagare: 
27 kontaktombud 
7 styrelseledamöter ÖSLVF 
36 övriga  
 
Beredningsgruppen arrangerade dagen tillsammans med kansliet.  

 
Kontaktombud och kontaktombudsträffar 

Förbundet uppmanade efter styrelsebeslut att kommunmedlemmar registrerar två kontaktombud hos 
kansliet. Ett från avdelning som representerar miljö och hälsa, vilket är vanligast förekommande och 
ytterligare ett kontaktombud som representerar planavdelning i kommuner. Flera kommuner anmälde ett 
nytt ombud från planavdelningen till kansliet och där nya kontaktombud han delta på höstens 
kontaktombudsmöte. Syftet med att utöka med kontaktombud var att flera ser att det är av stor vikt att 

http://www.slb.nu/
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tjänstepersoner på planavdelningar hos kommuner har tätare dialog med aktiva arbetande med miljö och 
hälsa. Det är också önskvärd från flera håll att personer som arbetar med planprocesser får mera insikt och 
möjlighet att tex delta på förbundets kunskapshöjande seminarier om luftvårdsfrågor.  
 

Ett kontaktombudsträff hölls under hösten 2020.  Teamet var hur luftvårdsfrågorna förankras i 
planprocessen i kommunerna. Ca 25 personer deltog vid den digitala kontaktombudsträffen. Representanter 
från kommande nya medlemmarna Norrköping och Linköpings kommun deltog också.  Som en del två av 
arrangemanget var ett utbildningspass i inmatning i emissionsdatabasen. 
 

Remisser 
Inga remisser har behandlats.  

Medlemsbesök 
Inga medlemsbesök gjordes detta år, mycket beroende av att coronapandemin satte stopp för fysiska träffar. 

Nya medlemmar 
Den dialog om medlemskap som  påbörjades med Östergötlands luftvårdsförbund, Västmanland och Region 
Gotlands intensifierades. Västmanlands luftvårdsförbund önskade att avvakta fortsatta samtal och så även 
Dalarnas Luftvårdsförbund. Även Dalarnas Luftvårdsförbund valde tillslut att inte fortsätta dialogen vidare i 
detta skede. Vid utgången av året 2020 hade avtal skrivits med 11 nya kommuner i Östergötland och även 
Region Gotland. Arbetet med dialog om förutsättningar för medlemskap och framtagande av avtal gjordes 
under 2020 och medlemskapen träder i kraft 1 januari 2021.  
 

Nätverkande 
Förbundets kansli har haft kontakt med Svenska Luftvårdsföreningen i ett syfte att ha en närmre dialog. 
Många nya kontakter har förbundet fått i och med utökning från 2021. Detta i samband med ett kontinuerlig 
nätverkande arbete har fortsatt under 2020. 

 

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. 
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Övrigt förbundsadministrativt arbete 
 
 

Kommunikation 
Förbundet har som ett inriktad mål för att förbättra kommunikationen fått fokusera på de digitala verktygen 
under 2020. Coronapandemin blev ytterligare en anledning till att utforska arbetet med att digitalisera 
seminarier och ett initiativ var att hyra in filmare vid Regionala Luftvårdsdagen. En ny hemsida gav också 
möjlighet att ha en egen sida där inspelade föreläsningar och utbildningar kunde samlas. Inga årsrapporter 
eller broschyrer trycktes upp 2020 pga. coronapandemin vilket resulterade i att den digitala versionen räckte.  

Hemsida 
Förbundets helt nya hemsida lanserades vid årsslutet 2020. Arbetet har tagit mycket tid ifrån kansliet och 
blev försenad. När väl lanserad fick hemsidans nya uppbyggnad och med nya sidor som ”Luft och hälsa” samt 
en sida med information över förbundets mätstationer för läsare med endast baskunskap om sakfrågan, i 
jämförelse med den information som finns vid hänvisning till SLBs hemsida där är lite högre nivå.  Förbundets 
nya hemsida har även en sida för sammanställning av inspelade föreläsningar 

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.  2020 skickades ett nyhetsbrev i februari till 
alla kontaktombud. I mars skickades nyhetsbrev till styrelsen och i maj ett sommarbrev till styrelse och 
kontaktombud. 

Medlemsrekrytering 
Inga nya medlemmar tillkom under 2020men dialog fördes med fleraluftvårdsförbund som vid slutet av året 
visade sig resultera i medlemsansökan inför 2021 

Förbundsstämma och styrelsemöten etc.  
Förbundsstämman anordnades utifrån de rådande omständigheterna av coronapandemin året 2020. Årets 
förbundsstämma hölls digitalt i form av utsända handlingar och röstavläggning för beslutsärenden  digitalt 
mellan den 20 till 24 april. Inget diskussionsforum annordnades vilket i efterhand vore önskvärd.  

31 röstberättigade avlade sina röster totalt. 
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.  

Luftövervaknings operatör 
Förbundets anlitade operatör fortsatte sitt uppdrag enligt nytt avtal som trädde i kraft 1 januari 2020.   
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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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