Förbundsstämma den 25 april 2019

Program Förbundsstämma den 25 april 2019

•09.00 Kaffe samt registrering
•09.30 Inledning
•09.40 Föredrag
Färjerederiet Forsea: Övergång från fossila bränslen till eldrift på färjelinjen
Helsinginborg-Helsingör. Vad betyder detta ur luftkvalitetsynpunkt i
Helsingborgsområdet?
Henric Nilsson SLF: På väg mot friskare luft i Skåne
•10.45 Bensträckare
•11.00 Årsstämma
•12.30 Lunch
Handlingar till årsstämma kan laddas ner nedan på https://www.skåneluft.se/

Skånes Luftvårdsförbund
Ideell förening
Bildades år 1987
Bedriver övervakning av luftkvaliteten i Skåne.
Medlemmar representerar både privat och
offentlig sektor
Representanter från industrin, kommunerna,
Region Skåne, skogs-, och
lantbruksorganisationer, statliga myndigeter m.fl.

Vad är luftvårdsförbundets syfte?
•

Samordnad recipientkontroll

•

Medlem i förbundet skulle därmed inte behöva utföra egen recipientkontroll (med få undantag)

•

Bidra till kartläggning av luftmiljön i Skåne

•

Ta fram underlag för bedömning av miljö- och hälsoeffekter

•

Redovisa undersökningsresultaten på ett sådant sätt att de kan vara till nytta för planeringsarbetet i regionen

•

Fungera som rådgivande organ samt rekommendera åtgärder i luftvårdsfrågor

•

Hösten 2016 tog förbundet beslut att driva ett samverkansområde för Skånes kommuner

Vavihill

Styrelse 2018-2019
Ledamöter
•

Jan-Erik Johansson, Sjöbo Kommun, ordförande

•

Jessica Johansson, Sysav AB

•

Håkan Erlandsson, Akzo Nobel Decorative Coatings

•

Sven Anders Gustavsson Tomelilla kommun

•

Lars Jacobsson, Helsingborgs Stad

•

Eric Malmborg, Perstorp Specialty Chemicals AB

•

Hanna Svemar, E.ON Sverige AB

•

Henric Nilsson, Malmö Stad

Styrelse 2018-2019 forts.
Suppleanter
•
•
•
•
•

Katarina Dahlström, Lunds kommun
Hadil Karim, Nordic Sugar
Bertil Ziegler, Höganäs kommun
Henrik Lidman, Ball Beverage Packaging Fosie AB
Sverker Nordgren, Svedala kommun

Adjungerade till styrelsen
•
•
•

Tom Winge, Åkarp, kassör
Representant från Länsstyrelsen
Anders Åkesson, Hässleholm

Styrdokument för styrelsen i Skånes Luftvårdsförbund
•

2017-11-16 antogs styrelsen ett Styrdokument för styrelsen i Skånes Luftvårdsförbund

Kommentarer till budgetförslag för
verksamhetsåret 2020
• Medlemsavgiften är 4000 kr.
• Undersökningsavgifter industri: 7 800 låg, 19 600 mellan, 32 800 hög

• Undersökningsavgift för kommuner 55,7 öre/capita
• Förbundets kassalikviditet har under flera år varit alldeles får låg i

förhållande till budgetomslutningen och förbundets engagemang i
pågående projekt. Enligt styrelsens förslag till budget för 2020 pekar
detta mot ett överskott på 409.100 kr, vilket motsvarar drygt 18% av
budgetomslutningen, vilket ligger i linje med målsättningen i antaget
styrdokument
• Styrdokument av punkten 9 framgår att styrelsen skall ha som
målsättning att eget kapital tillåts variera mellan 20 -30% av
balansomslutningen.
• Luftkvalitetskontrollen ingår fr.o.m. 2019 i förbundets ordinarie
arbetsuppgifter. I budgetförslaget för 2020 är upptaget en kostnad på
20 000 kr för kommuner upp till 25 000 invånare och 30 000 kr för
kommuner med mer än 25 000 invånare.

HEMSIDA
• Förbundet har en ny hemsida från och med våren 2017

www.skåneluft.se

Ett axplock av vad förbundet har gjort de senast åren
•

Marknära ozon, en uppföljning tidigare rapport från 1996

•

Slutrapport från nanoprojektet

•

Luftkvalitet med fokus på kvävedioxid och partiklar PM10 i
Skånes kommuner

•

Sjöfartens utsläpp till luft runt Skåne samt haltberäkningar för
hamnstäderna Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad

•

Småskalig uppvärmning, utsläpp och haltberäkningar för
Skånes kommuner

•

Krondroppsnätet, mätningar av lufthalter, markvatten och
nedfall. Mätningarna kompletteras med modellberäkningar för
att kunna ta ett samlat grepp på miljömålen Bara Naturlig
försurning, Ingen övergödning och Frisk luft på regional nivå,
framförallt med fokus på luftföroreningarnas påverkan.

•

Förbundet har ställt uppgifter från EDBn till förfogande för
Lunds universitet för framtagande av rapporten På väg mot
friskare luft i Skåne

