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2022:01 Protokoll styrelsemöte Jönköpings läns
Luftvårdsförbund den 21 februari, 2022
Närvarande:

Mats Weidman, Jönköpings kommun (ordförande)
Anne-Catrin Almér, Länsstyrelsen (sekreterare)
Margareta Karsberg, Jönköpings energi AB
Håkan Johansson, Värnamo kommun
Fredrik Skaghammar, Tranås kommun
Irene Oskarsson, Aneby kommun (suppleant)
Frånvarande (av de ordinarie)

Maria Cannerborg, Region Jönköpings län
Krister Wall, Trafikverket
Carl-Johan Olsson, Södra
Plats: Skype
Tid: 930-1100
1. MÖTET ÖPPNAS

Mats Weidman förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna!
2. VAL AV JUSTERARE

Irene Oskarsson valdes till justerare.
3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes.
4. PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE STYRELSEMÖTE

Protokollet från föregående möte sammanfattades. På grund av att många i styrelsen
fick förhinder till det inplanerade mötet i december så var det ovanligt länge sedan
föregående styrelsemöte. Huvudpunkt på det mötet var kvartalsaktiviteten som
genomfördes i december då Jönköpings Energi höll ett föredrag om energiåtervinning
och avfall. Det var god uppslutning, särskilt från de andra luftvårdsförbunden. De andra
punkterna återkommer på dagens dagordning.
Protokollet lades till handlingarna.
5. MEDLEMSMÖTE

På årsmötet beslutades det om en stadgeändring, i paragrafen om styrelsens
storlek. Stadgeändringar behöver dock beslutas på två års- eller
medlemsmöten i följd för att träda i kraft. Styrelsen önskar att den
föreslagna ändringen kan gå igenom till årsmöte för 2022, och att de nya
stadgarna gäller under det nya valet av styrelse. Av den anledningen
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planerades att genomföra ett medlemsmöte i anslutning till
kvartalsaktiviteten. På grund av tidsbrist så har det inte blivit av ännu.
Möjligheten finns dock att lägga punkten om stadgeändring tidigt på
årsmötet, och formulera det som att den ska träda i kraft med omedelbar
verkan. Då är den gällande vid den senare punkten ”val av styrelse”.
Beslut: Det genomförs inget extrainsatt medlemsmöte. Punkten om stadgeändringen
kommer som en av de första punkterna på det ordinarie årsmötet.
6. ÅRSMÖTE

6.1 Plats och planering
Årsmötet blir fysiskt men det ska finnas möjlighet att vara med digitalt. Tid
blir den 21 april, kl 9.00. Plats Torsvik kraftvärmeverk. Efter årsmöte blir
det föredrag fram till lunch. Därefter studiebesök för de som vill det.
Föredragen handlar om kraftvärmeverket och elektrifieringen. Anne-Catrin
skickar ut en Save the date. Information om anmälan och detaljsatt program
kan skickas ut senare.
Beslut: Årsmötet blir den 21 april, kl 9.00 på Torsvik. Det ska finnas möjlighet att
vara med digitalt. Information om tid och plats skickas ut till medlemmarna snarast.
6.2 Valberedning
Vi har ingen valberedning. Anne-Catrin skickar ut en fråga till styrelsen om
de avgående styrelsemedlemmarna kan tänka sig omval. Kassören Anders
Hansson har meddelat att han inte ställer upp för omval. Anne-Catrin hör
med Vätternvårdsförbundet om deras lösning och återkommer till styrelsen
med det.
6.3 Handlingar
Handlingar till årsmötet skickas ut till styrelsen för synpunkter inom de
närmsta veckorna.
7. SAMVERKAN MED ANDRA LUFTVÅRDSFÖRBUND

Den 18 februari deltog Anne-Catrin på ett samverkansmöte med de andra
luftvårdsförbunden i Småland; Kalmar och Kronoberg. Flera frågor
diskuterades:
7.1 Kommande kvartalsaktiviteter
Nästa kvartalsaktivitet genomförs 1 mars av Kalmar luftvårdsförbund. Det är Regionen i
Kalmar som kommer att prata om omställningen till fossilfritt och hållbart resande.
Inbjudan har gått ut och länken till föredraget läggs ut på hemsidan.
Kronobergs luftvårdsförbund är ansvarig för aktiviteten därefter. Det kommer att
genomföras under vecka 20 med tema Cirkularitet och Region Kronoberg är föreläsare.
Vi i Jönköping är ansvariga för kvartalsaktiviteten under tidig höst. Det vore bra om vi
kan få allt på plats innan sommaren. En idé är att förlägga aktiviteten till klimatveckan.
7.2 Profilprodukter
Kronobergs luftvårdsförbund planerar att ta fram profilprodukter och har frågat oss och
Kalmar luftvårdsförbund om vi vill ta fram något gemensamt. Styrelsen ser inget behov
av profilprodukter just ni och vill inte bidra till att det tas fram produkter som inte
används. Anne-Catrin svarar Kronoberg detta.
Beslut: Luftvårdsförbundet deltar inte i samarbetet med profilprodukter.

7.3 Gemensam skrivelse länstrafiken
Länstrafikerna i Småland har gått samman och infört ett nytt biljettsystem.
Flera anser att det är mer krångligt än förut och minskar attraktiviteten av
kollektivtrafiken. På samverkansmötet uppkom ett förslag om att skicka in
en skrivelse till Länstrafiken om att attraktiviteten för kollektivtrafiken
behöver öka och biljettsystemet därför förenklas. Styrelsen anser dock att
det är en för svag koppling till luftkvaliteten och att hur biljettsystemet är
utformat en för stor detaljfråga.
Beslut: Luftvårdsförbundet undertecknar inte i den gemensamma skrivelsen till länstrafiken.
7. LUFTSAMVERKAN

Avtalen med konsulterna är igång och det rullar på. Två kommuner har fortfarande inte
återkommit med undertecknade avtal om deltagande i området. Pandemin och hemjobb
kan vara en anledning till förseningen. Anne-Catrin påminner berörda kommuner.
8. MEDLEMMAR/ MEDLEMSVÄRVNING

Styrelsen hoppas att kvartalsaktiviteterna har ökat attraktiviteten av att vara medlem i
förbundet. Frågan om medlemsvärvning står på dagordningen för nästa
samverkansmöte med Kalmar och Kronoberg.
9. EKONOMI

IVL har under 2021 inkommit med tre fakturor för krondroppsnätet mot det normala
två. Det beror på det nya avtalet som säger att båda fakturorna kommer innevarande år.
Enligt det gamla avtalet så kom den sista fakturan efter årsrapporten levererats, dvs
under sommaren året efter. Det förklarar varför det under övergångsåret 2021 kom det
tre fakturor för krondroppsnätet: Den sista fakturan för 2020 (enligt gamla avtalet) och
två för 2021 (enligt nya avtalet). Det innebär ett minusresultat för 2021, men är alltså
ingen kostnadsökning.
10. ÖVRIGA FRÅGOR

WHO har skärpt riktlinjerna för flera luftföroreningar eftersom allt mer forskning visar
negativa hälsoeffekter även vid låga halter. De nya gränsvärdena är i flera fall lägre än
gränsvärdena för de svenska miljömålen. De nya riktlinjerna kan komma att leda till att
miljömålet och även normerna skärps framöver.
Nästa möte blir den 11 april kl 10.30. Huvudpunkten på det mötet blir planering inför
årsmötet.
11. MÖTET AVSLUTAS

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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