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Dnr SBN 2021-130

Samhällsbyggnadsnämnden

Styrelseledamot och ombud till Östra Sveriges
Luftvårdsförbund (ÖSLVF)
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden utser följande person för nominering till Östra
Sveriges luftvårdsförbunds styrelse: NN (partibeteckning)
2. Samhällsbyggnadsnämnden har utser följande personer att agera ombud på
Östra Sveriges luftvårdsförbunds årsmöten: NN (ordinarie) NN (ersättare)
Ärende
Från och med januari 2021 är Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
medlemmar i Östra Sveriges luftvårdsförbund (ÖSLVF) genom
verkställighetsbeslut. Tidigare har kommunen varit medlemmar i Östergötlands
luftvårdsförbund. Eftersom Östergötlands luftvårdsförbund inte kunnat stötta
kommunerna på det vis som behövs för att uppfylla lagstiftningen valde
merparten av Östergötlands kommuner att blir medlemmar i ÖSLVF från och
med 2021.
Organiseringen av ÖSLVF skiljer sig mot kommunens tidigare
luftvårdsförbund. Tidigare, i Östergötlands luftvårdsförbund, var
tjänstepersoner styrelseledamöter, men i ÖSLVF bereder tjänstepersonerna
ärenden till en styrelse bestående av politiker. Östergötlands kommuner har nu
blivit erbjudna att nominera två politiker till styrelseledamöter.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att Linköpings kommun
nominerar en styrelseledamot till förbundet.
Utöver nominering av styrelseledamot önskar ÖSLVF att ett förtroendevalt
ombud från varje medlemskommun utses till föreningens årsmöten. Ombudets
uppdrag är att delta på årsmötet, ta del av handlingar och stå till förfogande för
de beslut som tas på årsmötet. Ombudet ska inte vara samma person som
eventuellt nomineras som styrelseledamot då ombuden på årsmötet tar beslut
om ansvarsfrihet för styrelsen. Instruktion för hur ombudet ska rösta beslutas
separat i Samhällsbyggnadsnämnden inför varje stämma.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Styrelseledamot och ombud till Östra Sveriges Luftvårdsförbund (ÖSLVF)
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Bakgrund
Enligt gällande lagstiftning ansvarar kommunen för kontroll av luftkvaliteten i
staden. I Linköping är det Samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för att
genomföra luftvårdskontrollen enligt lagstiftade krav.
Det är vanligt att arbetet organiseras i samverkansområden, så kallade
luftvårdsförbund, eftersom det underlättar arbetet och gör att kostnader kan
delas mellan olika parter.
Linköpings kommun har sedan länge varit medlemmar i Östergötlands
luftvårdsförbund. Östergötlands luftvårdsförbund har på senare år inte kunnat
erbjuda det stöd som Östergötlands kommuner behövt för att genomföra
luftvårdskontrollen enligt lagstiftade krav. En utredning har därför pågått från
ansvariga tjänstepersoner på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att
lösa den uppgift som är delegerad av Samhällsbyggnadsnämnden.
Den mest gynnsamma lösningen har visat sig vara att bli medlemmar i Östra
Sveriges luftvårdsförbund. En ideell förening som via sin expertkonsult sköter
mätning, kvalitetssäkring, analys och rapportering av luftföroreningar i enlighet
med luftkvalitetsförordningen (2010:477).
Det nya luftvårdsförbundet är ett sätt att hantera de lagstiftade krav som ställs
och stärka luftkontrollen i kommunen. Medlemskapet innebär flera fördelar
bland annat att:
•
•

•

Luftvårdsförbundets konsult sköter mätning, kvalitetssäkring, analys och
rapportering av luftföroreningar enligt luftkvalitetsförordningen.
Underlättar tillägg/byte av mätningar, analyser med mera. då
luftvårdsförbundets konsult sköter detta på vår förfrågan (nya mätare är
redan placerade på Hamngatan det sker kontinuerlig mätning av
kvävedioxid, NO2 och mindre partikelstorlekar än tidigare, PM2,5 och
PM1.)
Kommunen får en kommunövergripande kartläggning av luftkvaliteten i
Linköping som beräknas vara klar 2022. Det innebär att kommunen får en
översiktlig bild av luftkvaliteten i kommunen som kontinuerligt uppdateras
av konsulten.

Ekonomiska konsekvenser
Medlemsavgiften hanteras inom ordinarie budget för
Samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunala mål
Ärendet berör två kommunövergripande mål för 2019-2022:
Ett klimatsmart Linköping:
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”Linköpingsborna har god tillgång till ren luft…”
Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv:
”Linköpings invånare har förutsättningar att leva ett hälsosamt liv”
Ärendet är i linje med kommunens hållbarhetspolicy enligt vilken kommunen
ställer sig bakom Agenda 2030 och de globala målen (1-17 mål). Mål nummer
11 och mål nummer 3 handlar om att luftkvaliteten behöver förbättras.
Samråd
Samråd har skett med juridikenheten och kommunstyrelsens kansli för att
säkerställa att beslut om ombud och nominering av styrelseledamot fattas på
korrekt politiskt nivå för denna typ av förbund.
Kommunledningsförvaltningens helhetsbedömning
[Klicka och skriv]
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-förhandling är inte påkallad i ärendet.
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