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§ 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. Mirja Törnquist 
godkänner justerande av protokoll.  
  

§ 3 Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställs. Förslag finns om att flytta upp punkt punkt 14 till 
att bli punkt 9 som godkänns. Gruppen har en presentationsrunda på punkt §5, 
laget runt.  

 

§ 4 Tidigare protokoll 

- Beredningsgrupp 2022-08-26 
- Styrelse 2022-09-23 

 Protokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

 

§ 5 Laget runt 

Jesper Lindgren – ny från Trafikverket och tar över efter Michelle. Jobbar 
nationellt och sitter till vardags i Göteborg.  

Hanna Nilsson – vikarierar för Sophie på Länsstyrelsen men jobbar annars på 
Miljöförvaltningen, Stockholms stad.  

Sara Johansson, Linköping, inväntar rapport från Slb analys.   

Mirja Törnquist, Gävle – Inväntar att det nya politiska styret ska meddelas och 
hur detta kommer att påverka uppdragen.  

Antonis Gerogelis –berättar om miljöhälsoenkät som kommer vara den största 
hittills med 40 000 enkäter. Resultatet är tänkt att användas tvärvetenskapligt 
och resultat förväntas innan sommaren 2023. 

Olof Öhlund -Miljöförvaltningen Uppsala kommun, ny i beredningsgruppen men 
länge varit kontaktperson. Farhågor om stor påverkan på luftkvaliteten från 
ökad vedeldning i kommunen och informationskampanjer är på gång.  

Martin Tondel -läkare vid arbets- och miljömedicin i Uppsala. Bildat en grupp 
mellan olika arbetsmiljö medicinska avdelningar i sju olika län och målet är att 
ta fram nya gemensamma riktlinjer. Rapporterar gärna på en utbildningsträff.  

Sara Nilsson, arbetar främst med trafiktillsyn på miljöförvaltningen Stockholms 
stad. Tydliggör att pågående karteringen av luftkvalitet vid förskolor handlade 
om att miljökvalitetsmålen ska klaras på alla skolor.  
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Jenny Lindvall, Kartläggning pågår av Östergötland och Gotland. Två 
forskningsprojekt på gång -ett om luftkvalitet och hälsa och ett annat om nano 
partiklar.   

 

§ 6  Lägesrapport tilläggsprogram med skolgårdsmätningar 2022-2023  

Förbundssekreteraren och SLB analys har försökt få på plats elförsörjning till 
mätskåp vid skola i Uppsala utan att lyckats. Beslut har därför tagits att det inte 
är möjligt att mäta i Uppsala som planerad utan mätning på skolgård blir bara 
vid skola i Södertälje.  I Uppsala kommun finns skolgårdsmätning i 
handlingsplanen för kommunen 2022-2027. Förläggande kan vara aktuellt till 
Gatu- och samhällsmiljönämnden.  

  

§ 7 Vedeldningsmätning 2023/2024   

Jenny informerar om förslaget som har framförts till kansliet och ordförande om 
att vara med och finansiera en mätning kopplad till vedeldning tillsammans med 
bland annat Stockholms stad. Förbundssekreteraren ska lyfta att detta projekt 
är av stort intresse såväl som tidigare förslag som handlade om en 
kunskapsinsamling kring samma ämne och hälsorisker. Länsstyrelsen lyfte det 
på Naturvårdsverkets möte. Oroliga medborgare pga. eldningen och 
luftkvaliteten. Även om luften inte påverkas så skulle en mätning kunna lugna. 
Finns även gamla mätningar att jämföra med.  

Preciserar att det handlar om mätningar, inte modellering i första skedet. 

Fråga: kan man förutse vilka områden som är i risk utifrån topografi? Utifrån de 
data som finns i dag är det svårt. Om man skulle mäta på alla tre tidigare 
platser så skulle man kunna jämföra. 

Vad är det för olika utfall som kan förväntas? Tex även inomhusluft och 
hälsopåverkan.  

 2020 gjordes mätningar i Östergötland som kan vara bra för jämförelse.  

Önskemålet ligger kvar att ta fram informationsblad. Och evt. flytta fram om 
vedeldning.  
 
Beredningsgruppen önskar att styrelsen diskuterar dessa två som ett 

 eventuellt tilläggsprogram för 2024.  

 

 

§ 8 Verksamhetsplan 2023 

• Rensa upp i datumen där det står lite olika.  
• Tydliggör förbundets syfte och vad kommunernas ansvar är och vad 

kommunerna får genom medlemskap. Följer Naturvårdsverkets 
föreskrifter. Tydliggör att kontrollstrategin måste finnas och vad är det 
som finns för ansvar hos kommunerna även om man är medlemmar.  
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§ 9 Diskussionsfrågor till 28 oktobers utbildning 

 - Gå igenom svaren som har kommit in och lyfta frågorna igen. 

- Dela in om möjligt så att de som är från samma kommun är i samma grupp 
och även då dela in med små kommuner tillsammans och sedan stora 
kommuner.  

Sara Johansson ger stöd åt förbundssekreteraren vid diskussionsdelen och 
presenterar frågorna. Diskussion 30 minuter.  

 

§ 10 Kommunikationsstrategi 2024-2026 
Bordläggs pga. prioriterar andra punkter. 

  

§ 11 Kommunikationsplan för skolgårdsmätning 
Bordläggs pga. prioriterar andra punkter. 

 

§ 12 Utbildningsdag 3 februari 
Förslag på program: Presentation av vedeldningsmätning, översyn av 
medlemmars hemsida. 

Fortsätta med vedeldning. Nytt försöka att få in talare ifrån Länsstyrelsen ska 
göras. Frida tar även fram nytt datum i slutet av februari så resultat från 
vedeldningsprojektet kan vara med. Skicka ut fråga om hur många klagomål till 
medlemmar innan? Statistik. Östergötlands kartläggning klar vid årsskiftet. 
Möjlighet att diskutera hur kartläggningen kan användas av medlemmarna.   

 

§ 13 Regionala Luftvårdsdagen i juni 
Förslag från förbundssekreteraren: Simulering av rökspridning (RISE) och 
vedeldning. Även Miljöhälsoenkät och skolgårdsmätning kan vara med på 
programmet.  
 
Förslaget får medhåll men diskussionen om programmet flyttas fram då andra 
punkter prioriteras. 

 

§ 14 Utvärdering av utbildningsdagen 14 oktober 
Beredningsgruppen var nöjda med utbildningsdagen som hade rekord i antal 
lyssnare (70 deltagare). En idé är att använda digitala verktyget Mentimeter för 
att deltagarna ska engageras och en uppgift kan vara att placera in sig på en 
karta för att se hur utspridda deltagarna är geografiskt samt om det är mera 
intressant i vissa regioner.  
 

Sara Johansson kommer att inleda diskussionspasset vid uppföljning av 
utbildningsdagen som blir den 28 oktober. 
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§ 15 Övriga frågor 
Förbundssekreteraren föreslår att mötestiden utökas med 15 minuter till 11.45 
framöver. Beredningsgruppen instämmer i förslaget och beslutar om denna 
ändring. 

Förbundssekreteraren förslår att hon kontaktar Sandviken med en förfrågan om 
studiebesök för att få veta mera om vätgas i kommunen och även då ha 
styrelsemöte där. Beredningsgruppen ska då också vara med. 
Beredningsgruppen tycker det är ett bra initiativ.  

 

§ 16 Avslut 
Nästa möte 21. oktober 9.30-11.45   
Förbundssekreteraren tackar alla för dagens möte. 


