
 Styrelsemöte 2020-06-04 
 

 

Närvarande:  

Gunilla Berglund ordförande 

Andreas Jansson, Ann-Louise Haglund och Cristina Ericson 

Via Skype: Johan Hallberg, Åsa Lindqvist, Joakim Rollin och Gerd Åström 

Elina Brodén med från 10:50 

 

Plats: Länsstyrelsen 

 

  

§ 468 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.  

 

 § 469 Dagordningens godkännande 

Förslag till dagordning godkänns.  

 

§ 470 Val av justerare 

Till justerare väljs Ann-Louise Haglund. 

 

§ 471 Ekonomirapport 

Budgetavräkningen visar att vi hittills under året gjort av med 52 877 kronor av budgeterade 

335 000. Saldot på kontot är 416 933 kronor. 

Medlemsavgifter och utredningsavgifter inbringar 338 213 kronor, som betalas i juni. 

Deklarationen ska lämnas in senast 1 juli (gäller ekonomiska föreningar). Nytt för i år är att 

även momsdeklaration ska göras. 

 

§ 472 Luftkvalitet – rapport från mätgruppen  

Kommunernas kartläggning av luftkvalitet 

Mätgruppen har kontaktat kommunerna för den årliga kartläggningen för att se hur 

miljökvalitetsnormerna för luft klaras. Luftvårdsförbundet samordnar och rapporterar till 

Naturvårdsverket. Rapporten skickas till styrelsen och läggs ut på hemsidan. 

 

Pågående mätningar i Hedemora 

Partikelmätningarna fortsätter planenligt och kostnaden delas mellan Luftvårdsförbundet och 

Hedemora kommun. Det rapporteras om lägre partikelhalter i år, troligen på grund av mild 

vinter. 

 

Mätstrategi 

Mätgruppen arbetar med ett förslag till mätstrategi för 4-5 år framåt. Det föreslås att utsläpp 

från vedeldning i kommuner i norra delen av länet mäts och punktutsläpp från industrier. 

Partikelmätningar fortsätter. 

  

Nästa års mätningar 

Styrelsen beslutar att nästa års mätningar blir i Ludvika. 

 

 



Upphandling av mättjänst 

Mätgruppen har kontaktat kommunernas upphandlingsenhet (UHE) för ett ramavtal över 

längre tid. Ordförande och Åsa Lindqvist utreder frågan. 

 

Passiva mätare av luftföroreningar 

Umeå universitetet i samarbete med Trafikverket och Umeå kommun har gjort mätningar med 

diffusionsprovtagare av kvävedioxid (NO2) och kväveoxider (NOx) på 41 platser i Umeå 

mellan november 2009 och december 2019. Syftet med mätningarna var att kartlägga 

luftföroreningssituationen avseende kväveoxider (indikator på bilavgaser), samt att använda 

mätningarna som grund för validering av modellberäknade halter. Man har fått fram en 

säkrare bild av vilka platser som är värst och var det är ett mindre problem med 

luftföroreningar från biltrafiken. 

 

Styrelsen föreslår att mätgruppen gör en utvärdering av metoden och presenterar det vid ett 

senare styrelsemöte. 

 

§ 473 Information 

Information om Västmanlands läns Luftvårdsförbund 

Robert Axelsson som är sekreterare i Västmanlands 

 Luftvårdsförbund informerade (via Skype) om förbundet. Diskussion om samverkansnytta. 

Bestämdes att hålla kontakten mellan Dalarna och Västmanland för samarbete. 

 

Information finns på www.vastmanlandsluft.se 

 

Robert har också varit med på dialogmötet med Östra Sveriges Luftvårdsförbund.  

 

Östra Sveriges Luftvårdsförbund 

Gunilla Berglund har deltagit i två digitala dialogmötet med Östra Sveriges Luftvårdsförbund 

(ÖSL). Övriga luftvårdsförbund erbjuds samarbete och eventuellt samgående. De vill ha svar 

senast 20 november.  

Styrelsen bestämde att bjuda in företrädare för ÖSL till nästa styrelsemöte samt ha ett extra 

möte på eftermiddagen samma dag för att diskutera frågan. Skriftlig information till styrelsen 

inför mötet.  

 

Styrelsen fastslår att: 

. Vi vill arbeta målinriktat och aktivt med luftvårdsfrågor i länet. 

. Vi vill ”äga” frågan och inte enbart köpa tjänster. 

 

Seminarium om mätresultat vecka 43 

Kontaktpersonerna från kommunerna bjuds in till ett seminarium vecka 43. Mätresultaten 

presenteras och diskuteras hur de kan användas i samhällsplaneringen. Information om 

Luftvårdsförbundets arbetsmetoder. Johanna Snellström från Referenslaboratoriet för 

tätortsluft bjuds in för att presentera en vägledning kring kraven på de 

kvalitetssäkringsprogram som ska upprättats av kommuner, luftvårdsförbund och andra som 

mäter luftföroreningar i Sverige.  

 

§ 474 Miljö och hälsa 

Referensgrupp för arbets- och miljömedicin 

Luftvårdsförbundet ingår i referensgruppen för arbets- och miljömedicin, AMM. Johan 

Hallberg är sammankallande i gruppen. Styrelsen utser Joakim Rollén till 

Luftvårdsförbundets representant.  

 

§ 475 Studie av vedeldningens effekter 

Ann-Louise Haglund har tagit reda på vilka underlag som krävs för att göra en analys av 

vedeldningens effekter i länet. Sotarregistret duger som kartläggning anser SMHI. Det behövs 



mera data kring miljöklassning av pannor. Ann-Louise bedömer att det går att komma vidare 

genom att kommunerna levererar uppgifter som bearbetas för att skickas till SMHI. Tjänsten 

upphandlas för analys nästa år. 

 

§ 476 Kommande möte 

24 september kl. 10 på Länsstyrelsen  

24 september kl. 13 extra möte för att diskutera Östra Sveriges Luftvårdsförbund 

3 december 13:15 (OBS tiden) Länsstyrelsen 

 

§ 477 Mötets avslutande 

Ordförande tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet: __________________________ 

                             Cristina Ericson  

 

 

 

Justeras:  ________________________ ____________________________ 

 Ann-Louise Haglund  Gunilla Berglund, ordförande 


