VÄSTMANLANDS LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUNDS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019
Inledning
Luftvårdsförbundet i Västmanlands län bildades 1993 och är en religiöst och politiskt
obunden organisation. Medlemmarna består av länets kommuner, offentliga organisationer
och större företag.
Syftet med förbundet är att ta fram och redovisa underlagsmaterial om luftföroreningars
förekomst och effekter och sprida denna information till både allmänhet och organisationer.
Luftövervakning
Övervakningen på skogsytorna genomförs som tidigare. Antal observationsytor är två;
Kvisterhult och Hyttskogen. Observationsytorna ingår i det nationella krondroppsnätet, de
årsvisa rapporterna finns tillgängliga för medlemmar på Luftvårdsförbundets hemsida.
Projekt under året – Emissionsdatabas (EDB)
Utveckling av en länsEDB och KlimatEDB som en del av ett första Luftmiljösystem (AQM- Air
Quality Management system) i samverkan med Länsstyrelsen och Agenda 2030 förbundet i
projektet Klimatsmart Fysisk Planering har pågått under året, där förbundet är en aktiv
deltagare och målet är att förbudet ska ta över och förvalta databasen. Vägkällor och
tillståndspliktiga punktutsläpp har lagts in i databasen samt även spridningsmodellering. Ett
nytt samarbete med Westinhouse har upprättats för nyttjande av deras väderstation.
Samarbete med Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Efter sommaren uppvaktade Västmanlands läns luftvårdsförbund Östra Sveriges
Luftvårdsförbund (ÖSLVF) för att inleda diskussioner om ett eventuellt framtida samarbete.
Efter dialog med ÖSLVF planerades och genomfördes en studieresa till deras kontor. Den 13
december åkte en delegation på 13 personer för en dags givande besök hos ÖSLVF i
Stockholm. Där fick vi information om förbundet, deras samarbete med SLB-analys
(luftvårdsexperter) samt en genomgång av Naturvårdsverket för vilka krav som
lagstiftningen ställer på kommuner när det gäller provtagning och rapportering av
luftkvalitet.
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Förändringar i styrelsen
I september behövde sittande ordförande, Tobias Nordlander, avgå då han avgått som
kommunstyrelsens ordförande i Surahammar och ej längre var kommunens representant i
förbundet. Vice ordförande Lisa Granström, Mälarenergi, tillträdde då som ordförande och
styrelsen beslutade att Sigge Synnergård skulle tillträda som Vice Ordförande.
Under året har även förbudets sekreterare varit sjukskriven halva året.

Övrigt arbete under året
Under det gångna året har det arbetats med punkter enligt förbundets arbetsprogram.
- Effektivisering av administrativa rutiner genom införande av digital signatur för
protokoll (i Verified) genom Mälarenergi AB:s försorg.
- Den arbetsgrupp för att utveckla förbundet som beslutades på årsstämman har
genomfört en dialog med ÖSLVF, arbetsgruppen har haft kontakter med andra
aktörer, ett förberedande studiebesök hos SLB-analys har genomförts och sen det lite
större studiebesöket hos ÖSLVF. Det har varit stora svårigheter att få engagemang för
arbete inom förbundet. Arbetet har genomförts av styrelsen med deltagande av
Västerås stad. Det vore önskvärt med ett större engagemang då förbundet står inför
stora förändringar.
- Ny modell för medlems och undersökningsavgifter har inte genomförts under året.
Detta på grund av att det tidigt framkom att ett eventuellt samarbete med Östra
Sveriges luftvårdsförbund vore möjlighet och då kan andra modeller för avgifter gälla.
Av samma anledning arbetades det inte heller vidare på den modell för ökat ansvar
hos medlemmarna vad gäller avgifterna.
Medlemsavgifter
Under året har våra 33 medlemmar betalat medlemsavgift och undersökningsavgift enligt
tidigare modell.
Årsstämma
Under 2019 hölls förbundsstämman den 20 mars. Utöver sedvanliga stämmoförhandlingar
fick vi lyssna på en presentation av EDB, Mälardalens högskolas program för luftmiljövård
samt grundläggande luftmiljövård av SLB. Förbundsstämman hölls i Yaras lokaler i Köping
och efter stämmoförhandlingarna bjöds det på studiebesök i anläggningen.
Styrelse och Arbetsutskott
Förutom de protokollförda möten som styrelsen har haft så har det också under
verksamhetsåret arbetats i ett arbetsutskott. Utskottet har bestått av ordförande, vice
ordförande samt sekreteraren i förbundet.

Styrelsen har under 2019 bestått av:
Ordinarie ledamöter
Tobias Nordlander, Surahammars kommun, ordf. tom 9 september

Lisa Granström, Mälarenergi AB, V.ordf, ordf from 9 september
Robert Axelsson, Länsstyrelsen, sek.
Sigge Synnergård, Hallstahammars kommun.
Karin Schütte, Region Västmanland.
Ersättare
Anna Almquist, Epiroc AB
Christina Schyberg, Köpings kommun
Birgitta Hedlund, Volvo AB
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