
PROTOKOLL 

 

       

 2020-04-03 

 

 

  

 

    

Postadress c/o Länsstyrelsen Telefon Bankgiro  Postgiro e-post 

581 86 LINKÖPING 010-2235000 5640-7133 356199-0 Oskar.klingvall@lansstyrelsen.se 

 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Östergötlands 
Luftvårdsförbund 2020-04-03 
 
 
Närvarande 

Kristina Appleby 
Oskar Klingvall 
Helen Karlsson 

Ola Lindén 

Sara Johansson 
Marie Eriksson 
Håkan Gustafsson 
Lars Johansson 
Ulrika Bark 
 

 

 
 

Ordförande Kristina Appleby förklarar mötet öppnat.  
 

1. Föregående protokoll 
Lämnas utan åtgärd 
 

2. ÖLUF´s framtid med eventuell uppgång i ÖSLVF. 

Mötet 1 april med Östra Sveriges luftvårdsförbund. Sara, Sofie, 
Kristina och Oskar deltog. Politiker sitter i styrelsen och inte 
kommunrepresentanter. Experter sitter i beredningsgruppen och 
varje medlem har ett kontaktombud. Prisuppgiften bygger på att 
ett annat län vill gå med i ÖSLVF. Västmanland och Gotland är 
nära att bli medlemmar och förväntas bli det 2021. ÖSLVF har 
telefontid för medborgare vilket kan vara attraktivt, speciellt för 
de mindre kommunerna.  

ÖSLVF verkar okunniga angående recipientkontroll. ÖSLVF är i 
dagsläget inte ett alternativ för företagen men för kommuner och 
kanske för regionen och trafikverket. Regionen tros kunna bidra 
med mycket i beredningsgruppen. Regionen fortsätter vara 
medlem i ÖLUF även om de också blir aktiva i ÖSLVF. 

Tidplan är att kommunerna går med 2021, då kan 
mätutrustningen anlända för att mäta hela 2021. Ska varje 
kommun teckna avtal eller hur ska det gå till? Frågan är ställd till 
ÖSLVF. 

Sara och Oskar har tagit fram och skickat ut information och 
intressekontroll till de andra kommunerna om de vill uppgå i 
ÖSLVF, (Bifogas). 
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Oskar och Kristina har tittat över om något behöver ändras i 
stadgarna inför kommunernas eventuella uppgång i ÖSLVF, och 
svaret är att inget behöver ändras. 

3. Årsmötet 2020 

Valberedningen har fått tips om Stina Söderlund från 
Skogsstyrelsen. Valberedningen tittar på att ta fram förslag på en 
ny ordförande som sitter på Länsstyrelsen. Tekniska verken ska 
se över kandidat för styrelsepost. Valberedningen ombeds 
kontakta Kristina Appleby om vilken post Tekniska verken skulle 
kunna ha. 

Arbetsprogram 2020: Oskar visar förslag på arbetsprogram och 
avsättning av medel till årsmötet. Mätning av NO2 är svårt att få 
till under året med tanke på Corona. Då det lett till minskad 
trafik.  

Kan de 100 000 kronorna som skulle gått till NO2-mätningen gå 
till kommunernas medlemsavgift till ÖSLVF? 

Enligt stadgarna kan det bli svårt att göra en sådan förflyttning, 
men inte omöjligt. Data från kommunernas mätningar är öppna 
vilket kan gynna ÖLUF.   

Revisorerna påtalar återigen att kapitalet är för högt vilket i 
praktiken innebär att man antingen måste nyttja medlen till för 
ändamålet avsedda aktiviteter eller sänka medlemsavgifterna.  

Kan vi hänvisa till att Corona utgör särskild omständighet och att 
vi därför inte kan göra det projekt som var tänkt under 2020. Vi 
föreslå att NO2-mätningen istället görs 2021.  

Länsstyrelsen ska titta på vad som är en bra recipientkontroll för 
företagen och vi tror att det kan kosta lite pengar.  

Att sänka medlemsavgifter är ett alternativ som diskuteras. 

Går det att reservera pengar som i efterhand kan väljas gå till 
kommuner eller NO2-mätning?  

Hur stor del av kapitalet kan gå till kommunernas uppgång i 
ÖSLVF. Kristina och Oskar tar fram ett förslag. 

4. Övriga frågor 

Sara har frågor som rör uppgången i ÖSLVF 

5. Kommande möte. Årsmötet är nästa möte. 
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Vid protokollet    Justeras av ordförande 
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