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PROTOKOLL 

2022-09-09 

 

KALMAR LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND   

 

Protokoll för styrelsemöte i Kalmar läns luftvårdsförbund 9 september 2022 

 

Nr. 4 2022 

 

Plats: Teams 

 

Närvarande: Helené Rasmusson, Camilla Olofsson, Gustaf Nilsson (del av mötet), Christine Dahlgren, Johanna 

Vöks, Katarina Andersson, Kristina Persson, Caroline Lagerkvist 
 

1. Mötets öppnande 

Helené hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

 

2. Val av justerare 

Kristina Persson 

 

3. Föregående styrelseprotokoll 

Genomgång av föregående protokoll. 

 

4. Omvärldsbevakningar och lagändringar  

- Nytt om luftkontroll nr. 1 2022:  

a. Revideringen av EU:s luftkvalitetsdirektiv, förslag publiceras i höst. Det kommer vara uppdelat 

i tre policyområden. 

b. Arbete med vägledning för MKN luft inom planering pågår – Intervjuer gjordes under maj – 

under hösten ska en vägledning tas fram tillsammans med boverket. 

c. Vägledning för val av modelltyp för spridningsmodellering i tätortsmiljö – uppdaterat verktyg. 

d. Hälsovinster med att uppnå miljömålet frisk luft (diva-portal.org)  

e. Nytt från EEA: Europe’s air quality status 2022 — European Environment Agency (europa.eu)  

 

5. Inkomna skrivelser 

U 6606 Inledande kartläggning och objektiv skattning av luftkvaliteten i Kalmar län 2021. 

C 676 Försurning och övergödning i Kalmar län, resultat från Krondroppsnätet till och med 2020/21 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eea.europa.eu%2Fpublications%2Fstatus-of-air-quality-in-Europe-2022%2Feuropes-air-quality-status-2022&data=05%7C01%7Chelene.rasmusson%40kalmar.se%7C932aee61845942ef12a008da52b7709c%7C687e1b58fbe34cfb98bc58f2496d274c%7C0%7C0%7C637913245101586353%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0c66RF%2BgEf%2BpiaHlgmVohv0VNGYDA4Kf2qJuHg3b9rY%3D&reserved=0
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6. Arbetsgrupper 

- Krondroppsnätet (Helené, Katarina och Kristina) 

- Metaller i mossa 2025 (Camilla och Katarina) 

- 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) 

- Stipendium (Kristina och Gustaf)  

- Ny arbetsplan 2023–2026. (Camilla och Helené) 

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

- Luftdagen (Johanna, Camilla +….). 

- Ny arbetsgrupp: Kontrollstrategi för nästa period (Helené, Caroline och Camilla) 

 

7. Ekonomisk redovisning 

Samtliga betalningar har kommit in. Allt följer budget som det ska. 

 

8. Nytt arbetsprogram 2023–2026  

Förslag framtaget och klart för översyn av styrelsen, utskickat med kallelsen. Lite kvar att justera. 

Uppdaterad version skickas ut för påsyn och beslut på nästa styrelsemöte. 

 

9. Tätortsprogrammet  

a. Rapportering till Naturvårdsverket 

- Rapporteringen av mätdata: Klar 

- Rapportering av objektiv skattning/inledande kartläggning gjordes 15 juni. 

- U 6606 Inledande kartläggning och objektiv skattning av luftkvaliteten i Kalmar län 2021. 

Hittat en del som inte varit uppdaterat. Haft Möte med IVL, de har lovat att uppdatera. 

 

b. Kontrollstrategi tätortsprogram 

- Nuvarande kontrollstrategi gäller 2023 år ut. Under hösten behöver vi påbörja arbetet med att ta 

fram underlag för den nya kontrollstrategin och uppstart av upphandling av konsult.  

- Vi kommer att diskutera den nya kontrollstrategin med Kronoberg och Jönköping. För att se 

hur de har arbetat med detta.  

 

c. Tätortsmätningar Kalmar 

- Problem med att strömmen bryts under renoveringen. Avbrott igen i mars. Rivning och 

byggnation har pågått utomhus under våren, har troligen påverkat resultatet av partikelhalterna 
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avsevärt. Ska mätstationen vara kvar eller flyttas? Helené ska kolla hur läget ser ut på plats. 

Frågan kvarstå till nästa möte. 

 

d. Tätortsmätningar i Västervik planeras till 2024. 

 

e. Tätortsmätningar i Högsby- Vedeldning gjort och avslutat. Ta med dessa i utvärdering. 

 

f. Option på NOx och VOC för länets kommuner 2023 

- Alla kommuner utom Nybro, Hultsfred och Vimmerby kommer mäta NOx. 

- Kalmar, Oskarshamn, Västervik, Borgholm och Mörbylånga kommer mäta VOC också. 

- IVL ska ta fram informationsunderlag under september med kriterier för mätplatser. Helené ska 

skicka till kommunerna, Christine är bollplank innan utskick. 

- IVL kommer debitera kommunerna direkt. 

- Har bett om offert och förnyat avtal inför 2023 för övriga tätortsmätningar. 

 

10. Krondroppsnätet 

- Avtalen förnyas i september inför 2023. Kostnadsbesked 2022 mottaget.  

- Styrelsen tycker att vi fortsätter mäta som under 2022. 

- Helené har bett Gunilla om förslag på förnyat avtal, inväntar KPI då det baseras på augusti månad.  

 

11. Medlemsvärvning 

- Medlemsvärvningen påbörjad. Inga nya medlemmar ännu, men några har visat intresse. 

Utvärdera efter ett par kommuner för att se effekten. Ett par har hört av sig för att fråga lite mer och 

visat intresse. 

 

12. Politisk representant från kommunerna  

- Saknar representant från Högsby. 

- Ny kontakt i Oskarshamn. 

 

13. Stipendium 

Arbetsgruppen ska revidera stadgarna och se över annonseringen av stipendium. Kristina presenterar 

förslag på annonsering för styrelsen. Styrelsen tycker att förslagen ser bra ut, med en mindre justering. 

Arbetsgruppen tittar vidare på stadgarna. 

 

Funderingar på hur annonseringen ska gå till. Ex. via skolförvaltningar, hemsida samt genom utskick 

till medlemmar. 
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14. Luftvärnare 

Lista på nominerade har skickats ut till styrelsen inför dagens möte. Listan gicks igenom och vi 

bestämde att röstning sker på nästa styrelsemöte. 

 

15. Hemsidan 

Inget nytt 

 

16. Samverkan Kalmar/Kronoberg/Jönköping LVF  

- Kvartalsaktivitet, Kronoberg 20 maj Perspektiv på cirkulär ekonomi 28 deltagare, varav hälften från 

Kalmar. 

- Samverkansmötet 31 augusti, vedeldningen kommer sannolikt att öka och därför köra kampanjen 

elda rätt, ”tänd i toppen” igen. Förslag på nationell konferens med landets lvf. 

- Tips från Kronobergs LVF ang. luftföroreningar och dess effekt på hälsan: Air pollution: how it 

affects our health — European Environment Agency (europa.eu) 

- Kvartalsaktiviteten den 6 september har fått flyttas fram pga sjukdom, vi inväntar nytt datum. 

- Nästa samverkansmöte 22 november. 

- Kalmars tur att ordna Kvartalsaktivitet sista kvartalet 2022, början av december, skicka frågan till 

medlemmarna om de vill hålla i seminariet. 

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

- Byta infomaterial för att underlätta för varandra. 

 

17. Luftdagen 

- 10 november. Skicka save the date omgående 8.30-12.00 

- Hybrid 

- Tema och förslag på föreläsare?  

 

18. Kvartalsaktivitet 

Göra utskick till medlemmarna med fråga om någon vill dela med sig av något. 

Förslag på föreläsare/teman- Viable cities, 

Förslag skickas till samverkansgruppen, klara till nästa styrelsemöte. 

 

19. Nästa styrelsemöte 

10 november 13–16, fysiskt eller digitalt? 

 

20. Nästnästa styrelsemöte 

26 januari, kl. 09-12. 

 

21. Övriga frågor 

- Avstämning med valberedningen inför årsmötet.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eea.europa.eu%2Fthemes%2Fair%2Fhealth-impacts-of-air-pollution&data=05%7C01%7Chelene.rasmusson%40kalmar.se%7Ce9f1ba8abbd04f5a84fa08da8b73d119%7C687e1b58fbe34cfb98bc58f2496d274c%7C0%7C0%7C637975628077110054%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0I8tFYrGHCOzCdL7yI1orMfRsSyH5nbNM93qvwu8GTk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eea.europa.eu%2Fthemes%2Fair%2Fhealth-impacts-of-air-pollution&data=05%7C01%7Chelene.rasmusson%40kalmar.se%7Ce9f1ba8abbd04f5a84fa08da8b73d119%7C687e1b58fbe34cfb98bc58f2496d274c%7C0%7C0%7C637975628077110054%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0I8tFYrGHCOzCdL7yI1orMfRsSyH5nbNM93qvwu8GTk%3D&reserved=0
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- Valberedningens Dag Hansson byter jobb, vi kontaktar honom om hans nya kontaktuppgifter.  

 

22. Mötets avslutande 

- Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

 Helené Rasmusson    Caroline Lagerkvist 

 Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 Kristina Persson 

 Ledamot 


