Protokoll från styrelsemöte måndagen den 9 september 2019
Tid: 13:30 – 16:00
Plats: Lokal Färnebofjärden, Länsstyrelsen, Västerås.
Kallade
Ordinarie ledamöter
Tobias Nordlander (Surahammars kommun), Lisa Granström (Mälarenergi), Karin Schütte (Region Västmanland),
Sigge Synnergård (Hallstahammars kommun) och Robert Axelsson (Länsstyrelsen i Västmanland
Ersättare
Birgitta Hedlund (Volvo AB), Anna Almquist (Epiroc AB) och Christina Schyberg (Köpings kommun)

Närvarande
Tobias Nordlander (Surahammars kommun), Lisa Granström (Mälarenergi), Robert Axelsson (Länsstyrelsen i
Västmanland), Birgitta Hedlund (Volvo AB), Anna Almquist (Epiroc AB) och Christina Schyberg (Köpings
kommun)

Dagordning

1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes utan tillägg
3. Val av protokolljusterare och sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Robert Axelsson.
Anna Almquist valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Genomgång av årets arbetsprogram och diskussion om prioriteringar och vad vi klarar
av.
- AQMsystem
Robert berättar att arbetet går framåt. En första version av EDB med vägkällor och
tillståndspliktiga punktkällor, dvs. de största punktkällorna är klar inom ca en vecka.
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Vi har fått tillgång till data från meteorologimasten vid Westinghouse som ägs av kommunen
och Westinghouse tillsammans. Data som inkluderar parametrar för spridningsmodellering
från masten samlas in var 10 minut av SMHI. Ett skript skrivs för att hämta data minst en
gång per timme från SMHIs server. Även denna del beräknas vara klar inom ca en vecka.
AQMsystemet konfigureras för spridningsmodellering. Detta tar något längre tid och
beräknas vara klart inom ca 5 veckor.
På Länsstyrelsen diskuteras hur man skulle kunna inkludera uppdatering av EDB med
ordinarie miljöredovisningar från industrier.
Det behöver skapas en rutin i samarbete med länets kommuner för att samla in data till årliga
EDBuppdateringar.
- Förslag om förbundets framtid
Förslaget att ansluta sig till Östra Sveriges Luftvårdsförbund diskuterades. Robert har haft
kontakt med SLB-Analys som utför luftmiljöarbete åt Luftvårdsförbundet. Malin Täppefur
på SLB-analys har hänvisat till att vi behöver kontakta Luftvårdsförbundet direkt. Styrelsen
beslöt att gå vidare med förslaget. Robert fick uppdraget att kontakta Östra Sveriges
Luftvårdsförbund.
-Kontakter med Östra Sveriges Luftvårdsförbund om intresse för samarbete och studiebesök
Robert fick i uppdrag att utrycka Västmanlands läns luftvårdsförbunds intresse för att ansluta
sig till Östra Sveriges Luftvårdsförbund och arrangera ett studiebesök hos dem.
Förslag på program för studiebesöket är:
1. Besök hos SLB-analys, demo av AQMsystem, information om Östra Sveriges
luftvårdsförbund, Vad innebär medlemskap i luftvårdsförbundet för en kommun?
2. EDBuppbyggnad
3. Studiebesök vid en mätstation
4. Genomgång av ett planeringsfall, ett exempel på vilken nytta man kan ha av ett fullt
utbyggt AQMsystem.
5. Presentation av nyheter, framkantsutveckling.
6. Studiebesök vid plats för planeringsfall, punkt 3.
Studiebesöket sker i form av en bussresa med inbjuden intresserad politiker och ansvarig
tjänsteperson från länets kommuner, andra medlemmar och styrelsen.
- Förslag om ny modell för medlems- och undersökningsavgifter och hur det blir
medlemmarnas ansvar att rapportera in underlag.
På grund av ovanstående så beslöts det att pausa utvecklingen av en ny modell för medlemsoch undersökningsavgifter tillsvidare. Däremot så ska vi ta fram en blankett med information
om medlemmarna, kontaktperson, faktureringsrutin och underlag för beräkning av medlemsoch undersökningsavgifter. Blanketten skickas ut och medlemmarna rapporterar själva in
underlaget årligen inför fakturering av medlems- och undersökningsavgifter.
Robert fick i uppdrag att ordna lista på de som har betalt under 2019 och samt sändlistan för
epost till mmedlemmarna.

11. Övriga frågor
Tobias informerade om att han har avgått som kommunstyrelsens ordförande i Surahammar. Han
berättade vidare att Surahammars kommun inte avser utse honom till kommunens representant i
Västmanlands läns luftvårdsförbund. Efter läsning av stadgarna så kom styrelsen överens om att
Tobias inte kan sitta kvar som ordförande.
Tobias avgick som ordförande i Västmanlands läns luftvårdsförbund.
Vice ordförande Lisa Granström träder in som ny ordförande.
Närvarande styrelsemedlemmar tillfrågades om de kunde tänka sig att bli valda till vice ordförande.
Alla nekade. Lisa fick i uppdrag att kontakta Sigge som representerar Hallstahammars kommun för
att fråga om han kan tänka sig att bli vald till vice ordförande.
Tobias tillfrågades om han kan tänka sig att bli adjungerad till styrelsen fram till nästa årsstämma.
Tobias svarade att det kan han. Styrelsen adjungerade Tobias fram till nästa årsstämma.
Lisa berättade att hon får nya arbetsuppgifter som inte inkluderar miljö och att hon därför inte
kommer att sitta kvar i styrelsen efter nästa årsstämma. Mälarenergi vill dock fortsatt sitta kvar i
styrelsen och Lisa kommer att informera valberedningen om vem som de förslår som ersättare för
Lisa inför nästa årsstämma.
Robert fick i uppdrag att prata med valberedningen om situationen.
Robert informerade om att han med början den 21 oktober kommer att vara sjukskriven i 1-3
månader på grund av en planerad operation.
Det beslutades om ett extra styrelsemöte den 18 Oktober kl 10-12. Plats: Länsstyrelsen, lokal
Årtsbäcken. Den enda programpunkten ska handla om förbundets framtid och studieresan till Östra
Sveriges Luftvårdsförbund.

12. Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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