2020:03 Protokoll från styrelsemöte Jönköpings läns Luftvårdsförbund den 5 juni, 2020
Närvarande: Mats Weidman, Jönköpings kommun (ordförande)
Anne-Catrin Almér, Länsstyrelsen (sekreterare)
Susanne Wismén, Jönköpings kommun
Carl-Johan Olsson, Södra
Margareta Karsberg, Jönköpings energi AB
Krister Wall, Trafikverket
Frånvarande: Kenneth Andersson, Tranås kommun
Maria Cannerborg, Regionen

Plats:
Tid:

Skype
1300-1430

1. Mötet öppnas
Mats Weidman förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna!
2. Val av justerare
Susanne Wismén valdes till justerare.
3. Godkännande av dagordning
Tre punkter lades till dagordningen: Samverkansområdet för luftkvalitet (punkt 10), Remiss
från Regeringskansliet (punkt 11), Länsluftsdag (punkt 12). Dagordningen godkändes med
dessa tillägg.
4. Protokoll från föregående styrelsemöte
De flesta punkter kommer upp igen på dagens dagordning. Protokollen godkändes och lades
till handlingarna.
5. Krondroppsnätet
− Upphandlingen: Vi har meddelat intresse att ingå i den gemensamma upphandlingen
som Länsstyrelsen i Jämtland samordnar. Förberedelser pågår och den ska gå ut efter
sommaren. Enligt uppgift behöver vi inte specificera mätstationerna utan det räcker
med antalet och vilka parametrar som ska ingå.
− Omfattningen: IVL har lämnat två förslag, en med samma omfattning på mätningar
som nu och en med borttagande av en station. Prisskillnaden är 50 000 kr. Med tanke
på det ekonomiska läget och de osäkerheter som Corona-krisen innebär, ser styrelsen
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ett behov av att dra ned på mätningarna. En neddragning på antalet mätstationer kommer även påverka kostnaden för provtagningen. Vissa län har satt mätningarna på paus
under ett par år, det skulle alltså kunna vara möjlighet om vi vill återuppta mätningarna när det ekonomiska läget är bättre. Anne-Catrin kollar med IVL om ett sådan alternativ skulle kunna var möjligt. IVL anser stationen Värnvik är mest lämplig att läggas ned men har inte lämnat någon motivering. Anne-Catrin kollar upp detta igen med
IVL och med närliggande län om deras framtidsplaner.
Beslut: Antalet krondroppsnätsstationer minskar med en station till fyra stationer (inklusive
Visingsö som finansieras av Vätternvårdsförbundet). Anne-Catrin undersöker om det dock
kan finnas möjlighet att återuppta mätningarna om ett par år igen.
6. Översyn stadgarna
På årsmötet beslutades det om en översyn av stadgarna, främst med anledning av den stora
storleken på styrelsen. Angående ändringar av stadgarna så står det i de nuvarande stadgarna:
”Stadgeändring ska godkännas av två på varandra följande förbundsmöten av vilka minst ett
ska vara årsmöte”( § 11). Ett förbundsmöte skulle kunna genomföras tidigt under 2021 så de
nya stadgarna skulle kunna börja gälla efter årsmötet. Vi avvaktar dock förslaget på omformulering.
Beslut: En arbetsgrupp bestående av Mats W, Anne-Catrin och Fredrik, ser över stadgarna
och rapporterar förslag på ändringar till styrelsen innan årsskiftet.
7. Medlemmar/ medlemsvärvning
Länsluftsdagen är en aktivitet som kan locka nya medlemmar. Vi har tidigare funderat på om
den kan genomföras tillsammans med Kronobergs luftvårdsförbund i höst. Med tanke på att
hösten troligtvis kommer att vara full av aktiviteter på grund av allt som har skjutits upp från
våren är det stor risk för stor konkurrens då. Kan vara bättre att skjuta den till tidigt nästa år.
Arbetsgruppen tar med sig detta resonemang till sommaren samverkansmöte med Kronoberg.
Beslut: Arbetsgruppen för länsluftsdagen, i anslutning till årsmötet, fortsätter sitt arbete och
tittar både på länsluftsdag och annan medlemsvärvningsaktivitet. I gruppen ingår Mats W,
Mats G och Carl-Johan.
8. Hemsidan
Kalmars luftvårdsförbund har meddelat att de har beslutat gå med i den gemensamma hemsidan. Länsstyrelsen IT har inte svarat hur lång tid de skulle ta för att hjälpa oss att flytta över
till ny sida. Trots det ser det ut som att det blir mer kostnadseffektivt att haka på de andra
smålandslänen.
Beslut: Vi går samman med Kronoberg och Kalmar och starta ren ny hemsida.
Anne-Catrin meddelar Kronoberg och Kalmar vår avsikt.
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9. Ekonomi
Två nya fakturor har inkommit. Medlemsavgifterna har inte gått ut ännu. Vi har ännu inte hittat ett digitalt faktureringssystem som passar alla våra medlemmar så fakturorna med medlemsavgiften får gå ut som papper eller pdf även i år.
10. Luftsamverkan
Alla kommunerna har tackat ja till att förlänga avtalen inom luftsamverkan. Det innebär att vi
tecknar nya avtal med konsulterna, för 2021. Därefter behöver en ny upphandling ske. En arbetsgrupp får titta vidare på det under tidig vår nästa år.
11. Remiss om översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet
Regeringskansliet har skickat en remiss om översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet. Sista
svarsdatum 30 juni. Även Jönköpings kommun och Länsstyrelsen har fått den. Naturvårdsverket och Regeringskansliet har tagit fram var sin rapport om hur arbetet med åtgärdsprogram
kan förbättras. De två förslag som kan ha mest påverkan på vår verksamhet är Naturvårdsverkets förslag att SMHI får i uppdrag att ta fram ett nytt modellverktyg för att kunna beräkna effekterna av åtgärder och att de även ska beräkna luftkvaliteten i alla Sveriges tätorter. AnneCatrin tittar igenom remissen och svarar på den. Om någon är intresserad av att själv läsa kontakta Anne-Catrin.
12. Länsluftsdag
Diskuterades under punkt 7.
10. Övriga frågor
En digital nordisk luftvårdskonferens genomförs 10 och 11 juni och är gratis att delta på.
Anne-Catrin skickar länken till styrelsen.

13. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

..............................................
Anne-Catrin Almér (sekreterare)

..............................................
Mats Weidman (ordförande)

… ………………………………
Susanne Wismén (justerare)
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