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PROTOKOLL 

2023-01-26 

 

KALMAR LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND   

 

Protokoll för styrelsemöte i Kalmar läns luftvårdsförbund 26 januari 2023 

 

Nr. 1 2023 

 

Plats: Kalmar kommun och via Teams 

 

Närvarande: Helené Rasmusson, Katarina Andersson, Kristina Persson, Camilla Olofsson, Gustaf Nilsson, 

Pongthep Gustavsson, Caroline Lagerkvist. Via länk:, Christine Dahlgren. 
 

1. Mötets öppnande 

Helené hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat 

 

2. Val av justerare 

Kristina Persson 

 

3. Föregående styrelseprotokoll 

Genomgång av föregående protokoll. 

 

4. Omvärldsbevakningar och lagändringar  

Kommissionens förslag om nytt luftkvalitetsdirektiv – NV:s workshop 7 november 2022, Helené 

deltog delvis. Det blir skärpta krav. Förslagsvis enligt WHO:s nya riktlinjer. Många kommer få svårt 

att uppnå dessa. Börjar gälla från 2024 med genomförande tid. 

Detta kanske kommer innebära en förändring för luftvårdsförbunden eftersom landet ska delas in i 

zoner.  

Nytt om luftkontroll nr 2 2022 kom i december 2022 

 

5. Inkomna skrivelser 

Inga inkomna skrivelser 

 

6. Arbetsgrupper 

- Krondroppsnätet (Helené, Katarina och Kristina) 

- Metaller i mossa 2025. (Camilla och Katarina) 
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- Arbetsgrupp se över kontaktinformation (Caroline och Camilla) Camilla hjälper Caroline att kolla 

osäkra uppgifter.  

- Medlemsvärvning – Se över hur vi ska arbeta bättre och mer strukturerat med medlemsvärvning 

(Johanna, Helené)  

- Samverkansgrupp kvartalsaktivitet (Helené, Camilla och Caroline) 

- Arbetsgrupp, Option på NOx och VOC för länets kommuner 2023. (ev. Christine, Helené) 

- Arbetsgrupp: Informationsmöte: Luftvårdsförbundet informerar kommunerna om sin verksamhet 

mm. (Helené och Johanna) 

- Arbetsgrupp, kontrollstrategi för nästa period (Helené, Caroline och Camilla) 

 

7. Årsmötet 

Plats/hybrid, Johanna bokar på Regionen. 

- Bokslut- skickat till revisorerna 

- Revisionsberättelse - revisorerna skriver 

- Budget – ska uppdateras med nya medlemmar 

- Arbetsprogram 2023–2026 

- Verksamhetsberättelse – Styrelsen antar verksamhetsberättelsen 

- Luftvärnare – Fråga om de vill presentera sig och sin verksamhet på årsmötet. 

- Nya medlemmar - Fråga dessa om de vill presentera sig och sin verksamhet på årsmötet. 

 

8. Vedeldning 

Vi väntar med att informera ut i tidningar etc. Konstaterar att styrelsemedlemmarna från kommuner 

inte har haft många klagomål på vedeldningen, men många bygglovsansökningar för installation av 

braskamin.  

 

9. Ekonomisk redovisning 

- Förslag budget 2023 – Justeras efter nya medlemmar och tillskottet innebär att vi inte behöver höja 

avgifterna för 2023. Höja avsättningen för mossprovtagningen med 5000 kr per år pga 

konsultprisindex. 

- Medlems och utredningsavgifter 2023. Samma som för 2022. 

- Bokslut 2022 – Gått lite plus, bland annat p.g.a. att luftdagen var digital och föreläsarna ställde upp 

utan att ta betalt. 

 

10. Tätortsprogrammet  

a. Rapportering till Naturvårdsverket sker 31 mars. I år är det bara Kalmarmätningarna. Kontakta 

IVL för att få validerade mätdata för 2022.  

 

b. Kontrollstrategi tätortsprogram 
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- Nuvarande kontrollstrategi gäller 2023 år ut. När behöver vi ha påbörjat arbetet med att ta fram 

underlag för den nya kontrollstrategin, utvärdering av förra programperioden och uppstart av 

upphandling av konsult.  

- Ska diskutera den nya kontrollstrategin med Kronoberg och Jönköping. För att se hur de gör. 

- Boka in ny tid med upphandlare från lst/Kalmar kommun 

 

c. Tätortsmätningar Kalmar 

Fortsätter som tidigare under 2023. Kolla med byggherren om de vet när under 2022 de har utfört 

jobb som dammat extra mycket. 

 

d. Tätortsmätningar i Västervik  

Planeras till 2024 i den nya programperioden. Innan dess så mäter de enligt optionen från IVL. 

 

e. Tätortsmätningar i Högsby- Vedeldning 

Kontakta Högsby och fråga om de kan tänka sig en uppföljning (Christine). Högsby mäter NOx 

under 2023. 

 

f. Option på NOx och VOC för länets kommuner 2023 

Kommunerna har påbörjat mätningarna 9 kommuner mäter NOx och 5 kommuner mäter VOC.  

Första filterbytet är avklarat och de väntar på resultat.  

IVL fick revidera avtalen för de hade skrivit fel gällande provtagningsfrekvensen. 

 

11. Krondroppsnätet 

Samma mätningar som 2022. Provtagningsytan i Rockneby har flera angripna döda granar. IVL, 

Skogsstyrelsen och markägare ser över ytan för att se om provtagningsutrustningen kan vara kvar eller 

måste byta plats.  

 

12. Medlemsvärvning 

- Medlemsvärvningen påbörjad. Nya medlemmar Structor Öst och Kalmar Öland airport 

 

13. Politisk representant från kommunerna  

- Saknar representant från Högsby. Christine frågar dem. 

 

14. Stipendium 

- Arbetsgruppen har sett över stadgarna och de har skickats till styrelsen för påsyn. Annonstexten har 

skickats till kommunikatör för påsyn. Stadgarna kan anses klara beslut om dessa på nästa möte. 

Annonsen justeras lite. 
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15. Luftvärnare 

Röstning på nominerade luftvärnare. Helené kontaktar dem och meddelar nyheten samt bjuder in dem 

till årsmötet. 

Skriva ut diplom och fixa ram, Helené 

Beställa fler priser, Caroline 

Pressmeddelande 

 

16. Hemsidan 

Presentera luftvärnaren på hemsidan 

 

17. Samverkan Kalmar/Kronoberg/Jönköping LVF  

- Jönköping flyttade sin kvartalsaktivitet från september till 19 januari. Det var ett intressant föredrag. 

- Kalmar anordnar kvartalsaktivitet i slutet av mars? Kollar med Viable cities när de har möjlighet. 

- Andra samverkansfrågor – Hur vi använder varandras erfarenheter på bästa sätt. 

- Byta infomaterial för att underlätta för varandra. 

- Förfrågan om samarbete/samverkan Östergötlands LVF. Vi har gästat deras styrelsemöte den 25 

november och är inbjudna igen den 14 februari.  

- Samverkansmötet 13 januari hade lågt deltagande. Vi bestämde att bjuda in de andra 

luftvårdsförbunden till ett nationellt möte för att knyta kontakter och dela erfarenheter. 

- Nästa samverkansmöte är den 2 februari.  

 

18. Kvartalsaktivitet 

Förslag på föreläsare/teman- Viable cities klimatneutrala 2030, WHO:s nya riktlinjer för luft och om 

de kommer påverka MKN och miljökvalitetsmålen. 

 

19. Nästa styrelsemöte 

Den 7 mars i samband med årsmötet hybridmöte på plats hos Region Kalmar 

 

7 Nästnästa styrelsemöte 

25 Maj förmiddag förslag på Ottenbyfågelstation för att provytan och fågelstationen. 

Inför detta möte ska alla ha läst igenom fg protokoll. 

 

8 Övriga frågor 

Till nästa möte, se till att arbetsgruppen för luftdagen bokar datum och lokal innan sommaren. 

 

9 Mötets avslutande 

- Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
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Helené Rasmusson    Caroline Lagerkvist 

Ordföranden    Sekreterare 

 

 

 

 

Kristina Persson 

Ledamot 

 


