PROTOKOLL

Luftvårdsförbundets styrelsemöte den 30 januari 2009
PLATS:
Länsstyrelsen
NÄRVARANDE: Carl-Philip Jönsson (mötesordförande), Marlene Blomgren, Lars
Ehrlén, Jan O Eriksson, Alf Carlsson, Ingvar Nilsson, Bo Svensson,
Bruno Bjärnborg (sekreterare)
1.

Mötets öppnas

2.

Föregående protokoll läggs till handlingarna

3.

Dagordningen fastställs

4.

Ekonomiskt läge: Utkast till bokslut för 2008 utdelas och diskuteras. Styrelsen
uppdrar åt Katarina Andersson och Bruno att kontrollera resultaten av IVL:s
fakturering 2008. Vidare saknas sammanställning i bokslutet av den samlade
budgeten för tätortsmätningarna, nu finns enbart luftvårdsförbundets egen insats.
Styrelsen anser att det inte ska vara en separat projektbudget för dessa mätningar,
eftersom styrelsen har det yttersta ansvaret för samordningen av mätningarna.
Uppdrag ges till Carl-Gunnar, Carl-Philip, Katarina och Bruno att inför årsmötet
ge förslag till kompletterande utformning av bokslut så att nedfallsmätningar och
tätortsmätningar redovisas på samma sätt. Ett reviderat bokslut bör skickas ut
snarast till styrelsen så att man kan läsa på i god tid och lämna synpunkter, som i
så fall kan beredes inför nästa styrelsemöte
Seminariet i november gick nätt och jämt ihop. Styrelsen beslutar att skicka
räkning för luftvårdsseminariet i det fall det inte redan är gjort, även till de
anmälda som inte infann sig till seminariet utan att ha meddelat förfall. Det bör
dock inte gå vidare till indrivning.

5.

Vakans i valberedningen: Något förslag har inte kommit fram. Alf och Bruno ges
förlängt uppdrag att ge förslag till komplettering. Valberedningen bör nu initieras
inför årsmötet. Kända förändringar är att Marléne har bytt tjänst och kommer inte
att kunna vara kvar i styrelsen, men efterträdare till hennes arbetsuppgifter inom
luftområdet i Växjö kommun är inte utsedd ännu. Lars Ehrlén meddelar att han
kommer att föreslå att han ersätts av den nye miljöansvarige som ska utses inom
VEAB.

6.

Kommunernas svar på förslag om fortsatt program för lufthalter i tätorter är
genomgående ett ja till grundprogrammet. Beslut har tagits antingen av kommunstyrelserna eller av miljönämnderna Ingen har hakat på optionen om tillägg med
mobil mätstation genom att anslå ytterligare medel. Diskussion vidtar om behovet
av separat mätning avseende utsläpp från vedeldning. Rök från vedeldning är inte
ett lika stort problem för kommunerna nu som för några år sedan. Informationsinsatser, pannbidrag och fjärrvärmeutbyggnad har förbättrat situationen. Bruno
redogör för senaste mät- och beräkningsresultat. Han informerar även om att
Simair-Ved finns tillgängligt för kommunerna, men att det skulle kräva mycket
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arbeta med specifika anläggningsdata. Diskussion om informationsansvaret enligt
förordningen om miljökvalitetsnormer leder till att för närvarande påvisas inget
krav på kommunerna i länet om daglig uppdatering av haltinformation, eftersom
inga genomgående överskridanden av normer för närvarande befaras. Hänvisning
från kommunerna till luftvårdsförbundets hemsida är tillräcklig för att uppfylla
informationskravet för flertalet av länets kommuner. Denna behöver dock
uppdateras oftare, vilket kräver mer frekventa rapporteringar från IVL:
7.

Styrelsen beslutar om fortsatt mätprogram för tätortsluft efter mars 2009, vilket
ses som verkställande av stämmobeslut. Förbundet bör skicka ut brev till samtliga
finansiärer om beslutet, med information om kommande faktureringar . Samtidigt
bör påminnas om behovet av uppdatering av kommunspecifika data i Simair.

8.

Studieresa. Styrelsen skjuter upp detta till september pga. arbetsläget vid
Länsstyrelsen i samband med stora ombyggnader och omflyttningar.

9.

Luftvårdspriset. Fortsatt diskussion om tidigare förslag leder till att Carl-Philip
uppdras att ta fram mer uppgifter kring förslaget.

10.

Information ges om Länsstyrelsens förslag till nytt regionalt miljöövervakningsprogram, vari luftvårdsförbundets mätningar ingår (avser statens del i
finansieringen), Diskussion vidtar om hur växthusgaser kan ingå i övervakningen.

11.

Medlemsrekrytering – åtgärder? Till nästa möte bör avrapporteras de sedan
tidigare liggande uppdragen om mer anslående inbjudningar till medlemskap..

12.

Inför årsmötet 2009: Förslag till datum 3, 16 eller 24 april lämnas till förbundsordföranden att avgöra. Föreslagna platser Stena Aluminium eller Vida Timber,
möjligheten till besök skall undersökas. IVL har meddelat att man inte kan
närvara vid årsmöten, men presentationsmaterial kan översändas. Mätresultat från
tätortsmätningarna föreslås presenteras av Marléne och Mathilda Johansson
(Ljungby), med stöd av Ingvar.

13.

Övriga frågor: Naturvårdsverket har ställt en enkät till länsstyrelserna och till
luftvårdsförbunden om förbättringar av Lufthandboken. Bruno besvarar detta för
länsstyrelsen, och endast om det är något som uttryckligen rör luftvårdsförbunden
behöver svaret stämmas av med ordföranden och vice ordföranden.

14.

Nästa möte: förslag 5 eller 6 mars, om det passar ordinarie ordföranden.

15.

Slut

Vid pennan

Justeras

Bruno Bjärnborg

Carl-Philip Jönsson

