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Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Östergötlands
Luftvårdsförbund 2019-06-17

Närvarande
Kristina Appleby
Oskar Klingvall (sekr.)
Helen Karlsson
Karin Sigvardsson
Niclas Bäckman
Sofie Axmacher
Sara Johansson
Per Leandersson
Håkan Gustafsson
Marie Eriksson

Ola Lindén

Ordförande Kristina Appleby förklarar mötet öppnat.
1. Föregående protokoll
Lämnas utan åtgärd
2. Ekonomi, är överskottet för stort? Hur åtgärdar vi det?
I kassan finna cirka 560 000:- och det ska enligt budget ge ett överskott
på 100 000:-. Projektet som arbetsgrupp 3 arbetar med om
benso(a)pyren kommer troligen behöva använda större delen av
överskottet. Vad gäller arbetsgrupp 3 så berättar Helen att om det inte
finns några krav på att mäta benso(a)pyren så behöver det inte vara
verifierad mätutrustning. Det innebär att Arbets- och miljömedicin kan
göra analysen av mätdata. Diskussion förs om hur mätningen ska
genomföras. Ett förslag är att mäta de två värsta och två bästa
månaderna. Ett annat att mäta 6% av årets dagar, (ca 22 dagar). (I
Naturvårdsverkets handbok 2019:1, luftguiden, så står den att för en
indikativ mätning av benso(a)pyren så krävs en tidstäckning på 6 %,
dvs 22 dagar som ska fördelas jämnt över året, förslagsvis genom att
mäta ett dygns var 16:e dag.) För denna mätning berättar Helen att den
finns två stycken Ecotech provtagare som kan användas. PM10 filter är
det som skall användas vid mätningen. När vi har mätvärden så är det
bra om det lämnas in till berörd myndighet. Oskar tittar på
upphandlingsfrågan.
3. Hur gick mötet med Östra Luftvårdsförbundet? Ska ÖLUF gå upp i det?
En arbetsgrupp har fått i uppdrag att titta på om ÖLUF ska uppgå i
Östra Sveriges luftvårdsförbund. Sara redovisar från mötet att SLB är
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upphandlat att göra beräkningar åt kommunerna, med bland annat
objektiv skattning och redovisning till naturvårdsverket. Det som de
flesta kommuner i vårt län inte gör idag. Kommunerna kommer med
hjälp av SLB att klara de krav som naturvårdsverket ställer. ÖLUF
kommer eventuellt då att upplösas om vi uppgår i Östra Sveriges
luftvårdsförbund. Kanske behöver ÖLUF bli ett underförbund till Östra
Sveriges Luftvårdsförbund då deras samverkansområde är så stort att
det inte får vara fler medlemmar i det. Östra Sveriges Luftvårdsförbund
har möten i Stockholm som vi då måste skicka någon representant till.
Kostnaden för kommuner är 0,5 eller 1,5 krona per medborgare.
Kostnaden kan verka hög, men man måste väga det mot vad det skulle
kosta kommunerna att uppfylla lagkraven. Ett alternativ är att SLÖ går
in i Östra Sveriges Luftvårdsförbund och ÖLUF är kvar som nu.
Södermanland tappade företagsmedlemmar när de uppgick i Östra
Sveriges Luftvårdsförbund, vilket är en risk även för vår region. Varför
står vi som samverkande på Östra Sveriges Luftvårdsförbund hemsida,
är en fråga vi får ta upp när vi träffar dom.
Frågan kom upp vad skulle det kosta för företag att bli medlem? Inget
svar finns i dagsläget. Kostnaden får inte öka i och med att företagen
kommer få mindre nytta av att gå upp i förbundet. En annan konsekvens
är att antalet mätstationer kommer vara konstant och inte färre som vi
först trodde.
Östra Sveriges Luftvårdsförbund bedriver inga mossmätningar vilket är
viktigt som recipientkontroll för våra företag. Vi bör ha en enkät till
mötet den 3:e september som kommunerna ska besvara efter en tids
betänketid.
Det behövs en presentation som berättar vilka krav som finns och att det
är antingen en ökad aktivitet i SLÖ eller en uppgång i förbundet som
krävs. Bjud in naturvårdsverket som får berätta om vilka krav som
gäller. Sara kontaktar naturvårdsverket.
Arbetsgruppsmöte inför träffen blir Sara, Karin, Niklas, Oskar. Oskar
Sammankallar gruppen. Gruppen behöver ta fram kostnader för de olika
alternativen och en plus- och minuslista.
4. Partikelmätare från purpleair.com. Ska de köpas in?
Per redovisar lite kort om mätaren. De kostar endast 250 dollar styck.
Det bestäms att vi tar upp det på framtida styrelsemöte när vi vet hur det
blir med ÖLUF`s framtid.
5. Hemsidan. Vad saknas?
Styrelsen bestämmer att protokoll från styrelsemöten ska läggas upp,
men inte från arbetsgruppsmöten. Oskar ordnar det.
Oskar bifogar länken till hemsidan.
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https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/stat-och-kommun/miljo/samar-miljon/vatten--och-luftvardsforbund.html
Oskar ändrar rubrik från historisk sammanställning till undersökningar
och lägg upp de undersökningar och mätningar som gjorts de senaste 5
åren.
6. Övriga frågor.
Arbetsgrupp 1, hade i uppdrag att uppdatera hemsidan, det är gjort.
Kalmars luftvårdsförbund, samarbetet ligger nere för tillfället.
Oskar ringer kontaktperson och diskuterar läget med eventuell uppgång
i Östra Sveriges luftvårdsförbund. De har ett samarbete med någon
konsult. Oskar tar kontakt med Sara Johansson innan för att stämma av
eventuella frågeställningar.
7. Kommande möte.
Onsdag 9 okt 10-11.30 hos Länsstyrelsen.

Vid protokollet

Justeras av ordförande

Oskar Klingvall

Kristina Appleby
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