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PROTOKOLL 

2022-11-10 

 

KALMAR LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND   

 

Protokoll för styrelsemöte i Kalmar läns luftvårdsförbund 10 november 2022 

 

Nr. 5 2022 

 

Plats: Teams 

 

Närvarande: Camilla Olofsson, Helené Rasmusson, Gustaf Nilsson, Johanna Vöks, Katarina Andersson, 

Kristina Persson, Caroline Lagerkvist, Christine Dahlgren 
 

1. Mötets öppnande 

 

2. Val av justerare 

Katarina Andersson 

 

3. Föregående styrelseprotokoll 

Genomgång av föregående protokoll. 

 

4. Omvärldsbevakningar och lagändringar  

HÄMI – (hälsorelaterad miljöövervakning) konferensen, Helené deltog 

Naturvårdsverket bjöd in till workshop angående problematiken kring ökad vedeldning – Riktad till 

kommunerna. Helené var med delvis.  

Energimyndighetens kampanj ”varje kilowattimme räknas”. https://www.energimyndigheten.se/varje-

kilowattimme-raknas/ 

 

5. Inkomna skrivelser 

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

och utskickad till kommunerna.  

 

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, Stipendium. (Kristina och Gustaf) 

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

- 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) 

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

- Ny arbetsgrupp Nyhetsbrev 2. Luftdagen- Christine, Vedeldning-Helené, NOx-mätningar 

kommunerna- Helené, Energimyndighetens kampanj – Christine, deadline skiftet nov/dec. 

 

7. Vedeldning 

Helené har varit med i ett reportage om luftmätningar och vedeldning på svt. 

Ytterligare insatser för info om vedeldning. Idag på luftdagen, nyhetsbrevet, kontakta tidningarna, Be 

kommunrepresentanterna om namn på ”gratistidningarna” (Caroline). Helene skriver text men hjälp av 

Johanna. 

 

8. Ekonomisk redovisning 

- Fakturering IVL i slutet av november 

- Budgetbalans 2022 ser bra ut. Övriga kostnader ser också bra ut. 

- Förslag på budget 2023 är på gång.  

 

9. Nytt arbetsprogram 2023–2026  

- Revidering pågår. Förslag framtaget och klart för översyn av styrelsen. Uppdaterad version har 

skickats ut för påsyn. Styrelsen har inga synpunkter. Styrelsen antar arbetsprogrammet. 

 

10. Tätortsprogrammet  

a. Rapportering till Naturvårdsverket 

b. Kontrollstrategi tätortsprogram 

- 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. 

- Har haft upphandlingsmöte med upphandlare från lst/Kalmar kommun. Påbörja den offentliga 

upphandlingen till våren. 

c. Tätortsmätningar Kalmar 
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- 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 

avsevärt. Det har inte varit avbrott på länge. Mätstationen får vara kvar tills vidare. 

d. Tätortsmätningar i Västervik  

- planeras till 2024, eftersom de överskred nedre utvärderingströskeln. Innan dess så mäter de 

enligt optionen från IVL. 

e. Tätortsmätningar i Högsby- Vedeldning 

Vedeldning gjort och avslutat. Ta med dessa i utvärdering. Högsby var enda platsen i landet som 

mätte bensapyren 2021. 

f. Option på NOx och VOC för länets kommuner 2023 

- Möten har hållits med intresserade kommuner, lvf och IVL. Kontaktperson för kommunerna 

blev Viktor Klemetz på IVL.  

- Nio av tolv kommuner kommer mäta NOx. fem kommuner kommer mäta VOC. 

- Uppdragsbekräftelse utskickad av IVL, fakturering kommer göras direkt till kommunerna som 

ska välja mätplats under hösten. IVL kommer skicka ner utrustning som kommunerna monterar 

själva, liksom skötsel av provtagare och filterbyte.   

- Avtal är utskickade till kommunerna. Mätutrustningen skickas ut när plats är bestämd och 

avtalet återsänt till IVL. 

 

11. Krondroppsnätet 

- Avtalen förnyas i september inför 2023. Kostnadsbesked 2023 mottaget och undertecknat. 

- Avtal Skogsstyrelsen avseende provinhämtning borde förnyats i september. Det kontaktades i 

september, kostnadsbesked mottaget. En prisökning på ca 7 % har aviserats. Helené godkänner 

offerten. På provtagningsytan i Rockneby finns ett antal döda granar som ska ses över och plockas bort 

av markägare. Bilder skickas för avstämning till Gunilla på IVL om vi kan vara kvar eller om vi 

behöver flytta. 

 

12. Medlemsvärvning 

- Medlemsvärvningen påbörjad. Inga nya medlemmar efter utskick. Utvärdera. 

- Förslag på att fråga Emmaboda energi, Torsnet, Ljunghälls, Guldfågeln, Widéns, Neova, Ålems 

energi, Borgholms energi, Kraftringen, Andrewex, SR Energy (Caroline, Helené) 

 

13. Politisk representant från kommunerna  

- Saknar representant från Högsby. Christine kontaktar dem igen. 

 

14. Stipendium 

- Arbetsgruppen ska revidera stadgarna och se över annonseringen av stipendium. Arbetsgruppen har 

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

Annonstexten skickas till kommunikatör för påsyn. 
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15. Luftvärnare 

Röstning på nominerade luftvärnare kommer ske i januari. 

 

16. Hemsidan 

Fakturan stämde inte överens med avtalet. Det finns ett tilläggsavtal om 200 kronor avseende SSL-

certifikat för säker hemsida. Avtal och faktura är i sin ordning. 

 

17. Samverkan Kalmar/Kronoberg/Jönköping LVF  

- Kalmars tur att ordna Kvartalsaktivitet sista kvartalet 2022, Jönköping som skulle ha sin 3e 

kvartalet fick skjuta på den pga sjukdom. Skickat fråga till Jönköping om när de planerar sin men 

inte fått svar. 

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

- Byta infomaterial för att underlätta för varandra. 

- Nästa samverkansmöte 22 november. 

- Förfrågan om samarbete/samverkan Östergötlands LVF. Vi kommer att gästa deras styrelsemöte 

den 25 november.   

 

18. Luftdagen 

Fungerade bra. 

 

19. Kvartalsaktivitet 

Utskick till medlemmarna har gjorts med fråga om någon vill dela med sig av något. Inga svar har 

kommit in. 

Förslag på föreläsare/teman- Viable cities, WHO:s nya riktlinjer för luft och om de kommer påverka 

MKN och miljökvalitetesmålen. 

Förslag skickas till samverkansgruppen. Möte bokas för att förbereda. 

 

20. Nästa styrelsemöte 

26 januari 9-12 

 

21. Nästnästa styrelsemöte 

Tisdag 7 mars i samband med årsmöte. Heldag. 

 

22. Övriga frågor 

- Avstämning med valberedningen inför årsmötet. Boka möte och informera i december. 
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23. Mötets avslutande 

- Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

Helené Rasmusson    Caroline Lagerkvist   

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

Katarina Andersson 

Ledamot 


