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Närvarande: 

Marie Eriksson (ordförande), Lars Johansson, Helen Karlsson, Kerstin Frid, Anna Sköld, Peter Skoog, 
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Gemensamt möte med luftvårdsförbunden i Kalmar, Jönköping och Kronoberg 
Plats: Digitalt, Teams 

Närvarande: Representanter från luftvårdsförbunden i Kalmar, Jönköping och Kronoberg. 

1. Presentation av deltagare och förbund 

Kronobergs luftvårdsförbund 

Förbundets medlemmar består bland annat av länets kommuner, Region Kronoberg, 

transportföretag och verksamheter. Kommuner betalar medlemsavgift utifrån invånarantal 

och betalar separat för krondroppsnät. Företag är stödmedlemmar. Förbundet delar ut 

luftvårdspris. Under 2021 och 2022 har förbundet informerat kommunstyrelserna i 

kommunerna om lagkrav och fördelar med medlemskap i förbundet.  

Jönköpings läns luftvårdsförbund 

Förbundet har ett trettiotal medlemmar och består bland annat av länets kommuner och 

olika företag. Medlemmarna betalar för krondroppsmätningar, men inga tätortsmätningar. 

Kommuner betalar medlemsavgift utifrån invånarantal och företag betalar utifrån sin 

omsättning. Kontinuerliga mätningar utförs med hjälp av OPSIS i Jönköping. Sweco utför 

SIMAIR-beräkningar för kommunerna. 

Kalmar läns luftvårdsförbund 

Förbundet har 36 medlemmar och består bland annat av länets kommuner, industrier, 

organisationer och konsultbyrå. Kommunerna bekostar tätortsmätningarna och betalar 

utifrån befolkningstäthet. Alla företag (industrier) betalar lika stor avgift. Förbundet tar fram 

en kontrollstrategi och mäter på rätt plats och rapporterar in resultat. Bland annat 

genomförs kontinuerlig mätning av NOX och partiklar i Kalmar, veckovis mätning av partiklar i 

Västervik, krondroppsmätning samt metaller i mossa. Förbundet anordnar en luftvårdsdag 

med föreläsare samt kvartalsvisa seminarier för medlemmarna. 

Samarbetet mellan luftvårdsförbunden i Kalmar, Jönköping och Kronoberg består bland 

annat av en gemensam webbplats, gemensamma digitala seminarier med lufttema och 

samverkansmöten.  

2. Möjligheter till samarbete mellan förbunden 

Det finns möjlighet att söka medel från FORSS, Region Östergötland, för mätningar som är 

direkt relaterade till människors hälsa om vi förenas i det sydöstra sjukvårdsområdet. På 

avdelningen för Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland finns det mätinstrument med 

högflödespump om man vill samla in partiklar men det finns även möjlighet att i samarbete 

med Mikael Ramström, ACOEM, mäta och analysera partiklar från nanostorlek upp till PM10. 

Dessa mätningar kan exempelvis genomföras i områden som är utsatta för vedrök. Analyser 

kan ske på Arbets- och miljömedicin i Linköping. Helen tipsar också om PurpleAir, som är 

sensorer för utomhusmätning av partiklar och som har monitorer över hela världen och 
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ligger tillgängliga på nätet . För mer information googla PurpleAir eller följ länken 

https://www2.purpleair.com/.  

Styrelsen är positiv till samarbete med luftvårdsförbunden i Kalmar, Jönköping och 

Kronoberg. Vi kom överens om att boka in ett möte i februari mellan förbunden för att spåna 

projektidéer. Luftvårdsförbunden i Kalmar, Jönköping och Kronoberg kommer att ha ett 

samverkansmöte den 13 december där vårt luftvårdsförbund bjuds in att delta i. Lars 

Johansson och Ulrika Lundahl kommer att delta.  

Styrelsemöte 
1. Föregående protokoll 

De frågor som ska följas upp från föregående styrelsemöte har egna punkter under mötet. 

2. Luftvårdsförbundets webbplats 

Luftvårdsförbundets webbplats har uppdaterats och rensats på äldre uppgifter och material. 

På webbplatsen finns bland annat protokoll från möten samt länkar till rapporter från 

luftvårdsförbundets mätningar.  

3. Ekonomi 

a. Finansiering till krondroppsnätet 

Kerstin meddelar att Skogforsk inte kan bidra med resurser till mätningar, eftersom 

de utför forskning. De tipsar om Formas, vilket vi inte bedömer som ett möjligt 

alternativ då de fokuserar på utveckling och innovation. Vi ska också höra med SLU 

som bedriver miljöövervakning. Det är också lämpligt att höra med Skogsstyrelsen 

om de är intresserade att bidra med resurser då de får del av resultat om 

kvävenedfall. Kerstin kollar vidare med SLU och Skogsstyrelsen. Ett annat uppslag är 

att kontakta Naturvårdsverket för att fråga om de kan bidra med resurser för 

förtätningsmätningar, då de ansvarar för bakgrundsmätningar i Sverige. 

Länsstyrelsen kontaktar Naturvårdsverket. Alla får i uppdrag att se om det finns 

stiftelser som kan vara intresserade av luftmätningar. 

b. Fler medlemmar 

Länsstyrelsen bedömer att det är få miljöfarliga verksamheter med recipientkontroll i 

sina tillstånd och som inte är medlemmar i Östergötlands luftvårdsförbund. 

Fjärrvärmeanläggning i Boxholm är inte medlem. Länsstyrelsen tar kontakt med 

Mjölby kommun som är tillsynsmyndighet över verksamheten. 

Andra luftvårdsförbund har ett ansökningsformulär på sin webbplats, vilket vi ser 

som en god idé att ta efter.  

För att få fler föreningar som medlemmar bör vi undersöka möjligheten till 

medlemsavgifter med olika storleksnivåer. Stödmedlemmar och föreningar skulle 

kunna ha en lägre avgift. Astma- och allergiförbund och konsulter är en grupp som 

skulle kunna vara potentiella medlemmar. Länsstyrelsen får i uppgift att se om 

stadgarna behöver ändras för att möjliggöra stödmedlemskap. 

Styrelsen ser att kommuner bör vara medlemmar i Östergötlands luftvårdsförbund 

då de har nytta av de bakgrundsmätningar som genomförs. Kommunernas 

medlemskap i luftvårdsförbundet föreslås tas upp på länssamråd som länsstyrelsen 

har med kommunledningarna samt vid träffar med miljöchefer inom MÖTA-

organisationen. 

https://www2.purpleair.com/
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c. Undersökning av minskade kostnader 

Förbundet har resurser fram till år 2024. Vi fokuserar först på att undersöka 

möjligheten till fler medlemmar och ökade intäkter.  

4. Kommande möten 

o 25 januari kl 9-10, Digitalt möte för att förbereda möte med luftvårdsförbunden i 

Kalmar, Jönköping och Kronoberg samt årsmöte. Lars Johansson bjuder in via Teams. 

o 14 februari kl 9-12, Länsstyrelsen. Styrelsemöte där vi under del av mötet spånar 

projektidéer med luftvårdsförbunden i Kalmar, Jönköping och Kronoberg 

Kalmarförbunden via Skype. Planering inför årsmöte. 

5. Datum och plats för årsmöte 

Den 20 april kl 13. Hörsalen på Tekniska verken, Brogatan 1 i Linköping.  

Uppslag till årsmötet är information om hälsorelaterad miljöövervakning (Karin Nordström) 

och att medlemsföretag presenterar sitt arbete. 

6. Övriga frågor 

a. Utredning överskridande av MKN PM10, Linköpings kommun 

Linköpings kommun har redovisat orsakerna till överskridande av 

miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10). Orsakerna bedöms vara hög trafikmängd 

som ger slitagepartiklar i kombination med att det inte kom någon nederbörd under 

mars månad. Länsstyrelsen mejlar ut utredningen till styrelsen. 

b. Thomas tipsade om en rapport från IVL och Umeå Universitet: Quantification of 

population exposure to NO2, PM10 and PM2,5, and estimated health impacts 2019, B 

2446 June 2022. Länsstyrelsen mejlar ut rapporten till styrelsen. 

c. Styrelseförändringar 

Lars Johansson kommer att lämna styrelseuppdrag i luftvårdsförbundet i samband 

med årsmötet 2023. Kollegan Frida har möjlighet att delta i stället. Marie Eriksson 

kommer också att lämna sitt uppdrag i styrelsen. De som är intresserade av 

styrelseuppdrag är välkomna att kontakta valberedningen.  

 

Vid protokollet Justeras 

Ulrika Lundahl Marie Eriksson 

https://www.ivl.se/english/ivl/publications/publications/quantification-of-population-exposure-to-no2-pm10-and-pm2.5-and-estimated-health-impacts-2019.html
https://www.ivl.se/english/ivl/publications/publications/quantification-of-population-exposure-to-no2-pm10-and-pm2.5-and-estimated-health-impacts-2019.html
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