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2019:4 Protokoll från styrelsemöte Jönköpings läns Luft-
vårdsförbund den 11 oktober, 2019 

 

 

Närvarande: Mats Gustafsson, Husqvarna (ordf) 

 Mats Weidman, Jönköpings kommun (v. ordf) 

 Anne-Catrin Almér, Länsstyrelsen (sekreterare) 

 Fredrik Skaghammar, Tranås kommun 

 Maria Cannerborg, Regionen 

 Krister Wall, Trafikverket 

 

 

Frånvarande: Kenneth Andersson, Tranås kommun 

 Margareta Karsberg, Jönköping energi AB 

 Lennart Pamp, Nässjö affärsverk 

      

Plats: Länsstyrelsen 

Tid: 1300-1500 

 

1. Mötet öppnas 

Mats Gustafsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna!  

2. Val av justerare 

Krister Wall valdes till justerare.  

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

4. Protokoll från föregående styrelsemöte 

De flesta punkter kommer upp igen på dagens dagordning.  

 

5. Medlemmar/ medlemsvärvning  

Medlemsfakturorna har gått ut och de flesta avgifterna har kommit in. Anne-Catrin påminner 

de som inte har betalat ännu.  

 

De som önskar lämna förbundet ska kontaktas i syfte att försöka få dem att ändra sitt beslut.  

 

Länsstyrelsen har signalerat att man anser att finansieringen av sekreterartjänsten borde räcka 

som medlemsavgift. Styrelsen anser att resonemanget inte håller och att det sänder en bekym-

mersam signal till övriga medlemmar. Om inte myndigheter som Länsstyrelsen och Skogssty-

relsen anser att förbundet är viktigt, varför ska andra organisationer vilja vara medlemmar? 
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Ska även ordförandens organisation få avdrag för medlemsavgiften? Anne-Catrin tar med 

dessa argument tillbaka.  

 

På förra mötet tillsattes en arbetsgrupp för att titta på nästa årsmöte som även planeras att bli 

en länsluftsdag. Mats G har varit i kontakt med Rikard Alm, Volvo, som sitter i styrelsen i 

Kronobergs luftvårdsförbund. En idé är att genomföra en gemensam luftvårdsdag med före-

läsningar på förmiddagen och ha sina respektive årsmöte på vart sitt håll. Plats bör vara nära 

länsgränsen, förslag hittills är SLU i Asa eller Vrigstad.  

 

Ett uppslag är att Rickard, från Volvo berätta hur man kan räkna på sin koldioxidbudget. Vis-

serligen klimat men har ju starka kopplingar till luftfrågan. Det är bra att ha med kända före-

tag. 

 

Gruppen kollar vidare på lokal och de uppslag som kom upp på förra mötet.  

6. Ekonomi 

Båda årets fakturor från IVL angående krondroppsnätet har kommit in och betalats.  

 

7. Krondroppsnätet 

Avtalet med IVL och SLU för analys inom krondroppsnätet och provtagningen förlängd även 

för år 2020. 

 

Naturvårdsverkets översyn av övervakningen av surt nedfall har inte kommit ännu men ska 

vara klart senast till mötet med länsstyrelserna och luftvårdsförbunden den 7 november. Na-

turvårdsverket har hört av sig och efterfrågat kostnaden för provtagning av Fagerhult som en 

del av sin kunskapsinsamling. Kostnaden ligger på ca 28 000 kr per år. Naturvårdsverket var 

tydliga med att detta bara är ett underlag och inget beslut finns på att finansiera provtag-

ningen. Förhoppningsvis får vi veta mer på träffen den 7 november.   

 

IVL har hört av sig för att fråga när vi senast behöver deras förslag på hur nästa period ser ut. 

De väntar också på Naturvårdsverkets rapport och därför blir de senare än beräknat. Anne-

Catrin kollar med de andra länsstyrelserna och luftvårdsförbunden om de är intresserade av en 

gemensam upphandling även denna gång. Förra gången var det Länsstyrelsen i Jämtland som 

höll ihop det hela.  

 

8. Övriga frågor 

Vår hemsida är en av flera underwebbplatser till Länsstyrelsens hemsida. Just nu genomför 

Länsstyrelsens IT en upphandling med tjänsteleverantören, upphandlingen är tidigast klar i 

november, därefter kan vi komma igång med arbetet med en ny hemsida. Den nya sidan kom-

mer bli i wordpress. Tyvärr går det inte att göra en automatisk migrering utan det måste göras 

manuellt. Detta behöver vi ta med i budgeten för 2020. Det gamla systemet kommer att helt 

släckas ned i oktober 2021, så det är den absoluta deadlinen. Anne-Catrin kollar med Länssty-

relsens informatörer om hur lång tid det kan och vem som kan hjälpa oss att skapa den nya si-

dan.  

 

Nästa möte är på förmiddagen 26 november hos Husqvarna.  
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12. Mötet avslutas 

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.  

 

 

Vid protokollet 

 

 ..............................................  

Anne-Catrin Almér (sekreterare) 

 ..............................................  … ……………………………… 

Mats Gustafsson (ordförande) Krister Wall (justerare) 


