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PROTOKOLL   
Datum 

2023-02-10 
Nummer 

1 2023 

Styrelsemöte i Kronobergs Luftvårdsförbund  
den 10 februari 2023, klockan 1300–1500, digitalt på Teams. 
Närvarande:  Ingemar Hugosson, Uppvidinge kommun, ordförande  

Martin Sjödahl, Länsstyrelsen, ordinarie 
Cecilia Axelsson, Älmhults kommun, ordinarie 
Bo Svensson, Trafikverket, suppleant 
Alma Ibrahimovic, Region Kronoberg, suppleant 
Felicia Andersson, Växjö kommun, suppleant, sekreterare 
Louise Ellman Kareld, Länsstyrelsen, adjungerad, webbredaktör 

1. Mötet öppnas  

Ordförande Ingemar Hugosson förklarade mötet öppnat och hälsade alla 
välkomna! 

2. Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning gicks igenom och godkändes. 

Beslut:  

− Dagordningen godkändes. 

3. Föregående mötesprotokoll (2022-11-25) 

Protokoll från föregående styrelsemöte gicks igenom. Och några saker kvarstår:  

• Roll-uperna behöver uppdateras.  

• Kvartalsaktiviterna behöver lyftas som en nyhet på hemsidan.  

• Plats ska sökas för mätning av föroreningar från vedeldning med sotarna. 

• Rapport om förtida dödsfall på grund av luftföroreningar ska läggas upp på 
webbplatsen.  

Beslut:  

− Protokollet lades till handlingarna. 

4. Ekonomi 

Vi gick igenom resultaträkning och balansräkning, Fonderna har utvecklats 
negativt. Några frågetecken kom upp om redovisningen.  

Beslut:  

- Louise och Felicia undersöker frågetecknen med Jan Karlman, förbundets 
kassör. 

5. LVF:s pågående program 

Krondroppsnätet:  

Löper enligt plan. Krondroppsnätet. Uppgifter med fakturaunderlg har kommit 
från IVL.  

https://www.smalandsluft.se/kronobergsluft.html
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Tätortsprogram: 

Löper enligt plan. Inga resultat från 2022 har kommit än.  
Nytt avtal om tätortsmätningar från årsskiftet. Ingen kommun har sagt upp sin 
samverkan. Ökade kostnader pga utökade mätningar. Första mätningarna enligt 
det nya avtalet började den 27 januari. En månad saknas i urban bakgrund. 
Grimm-mätaren har mätt utan uppehåll.  

Grimmätaren i Växjö mäter kontinuerligt PM10 och från årsskiftet även PM2,5 
och NO2 i urban miljö. Bör inom kort kunna ses i realtid på Naturvårdsverkets 
webbplats, Luftkvaliteten i realtid och preliminär statistik (naturvardsverket.se) 
Älmhult har också fått material för att kunna mäta och börjat mäta enligt det nya 
avtalet. Under den nya avtalsperioden kommer det att göras årliga mätningar av 
PM10 och 2,5 samt NOx. 

Rapporten om den inledande kartläggningen. från IVL är fortfarande inte klar. 
Slutversion ska komma. 
Linnéuniversitet ska genomföra extra mätningar av partikelhalter i luften i 
Älmhult. När mätningarna ska börja är inte bestämt än.  

Beslut:  

- Felicia kontaktar IVL och försöker få slutversionen så att den kan läggas 
på webbplatsen. 

6. Hemsidan och sociala medier 

Felicia har tipsat kommunerna om hemsidan. Bland annat genom Hållbara Växjö 
2030.  

Lyfta frågan om luftkvalitet i ett planeringsperspektiv. Används det verktyg som 
finns för att beräkna nivåerna i planeringsarbetet?  

Luftkvaliteteten i Bäckaslövsområdet är ganska nära miljökvalitetsnormen, risk 
för överskridande av MKN?  

Kanske är det en bra idé att anordna en kvartalsaktivitet om planering och hur 
man genom god planering kan förbygga dålig luftkvalitet. Behöver nå planerare. 
Kanske även att använda deras kvartalsmöten för att informera om luftkvaliteten 
i länet. 

7. Medlemmar och medlemsrekrytering 

Företag med tillstånd till luftutsläpp? Kommunerna tillsyn av större företag. I 
tillstånden kan man hitta basen för rekrytering. Gå igenom register. 

Näringslivskontoret kan ha koll på verksamheterna i länet. Anmälningspliktiga 
verksamheter. Uppsökande verksamhet på kommunerna. VOC billackerare.  

Styrelsemedlemmarna får i uppgift att fundera på hur vi ska få fler medlemmar.  

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/luft/statistik--utslapp-och-halter/luftkvaliteten-i-realtid-och-preliminar-statistik/
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8. Aktuell information 

Rapport från samverkansmöten med Kalmar och Jönköping.  

Samverkan påbörjas med Östergötland. De har tappat alla sina kommuner. 
Sekreteraren visar en excelfil. Felicia ser till att den fylls i för LVF Kronoberg.  

Samverkansmöte 11 maj, kl 9-12 för alla lvf i Sverige.   

9. Årsmöte 

Datumbestämdes till fredagen den 14 april kl 10, med samling 0930 med kaffe. 
Tre olika platser föreslogs: Residensets lokal i första hand, Växjös nya 
kommunhus i andra hand och regionen i tredje hand.  
Ingemar föreslår att det tillsätts en grupp:  
Martin vill gärna få förslag på kandidater till Luftvårdspriset.  
Kan det vara en god idé att som ämne ta upp planeringens betydelse för 
luftkvaliteten?  

Beslut: 

- Styrelsen utsåg en arbetsgrupp: Felicia, Martin och vår nya sekreterare 
Jenny Fogel. De får i uppdrag att anordna årsmötet, ta fram erforderliga 
handlingar, utse en kandidat för Luftvårdspris, se till att det fotograferas 
och kontakta IVL för presentation av resultat från Tätortsmätningar och 
krondroppsnätet samt övriga förberedelser som behövs för årsmötet.  

- Felicia påminner Kajsa om rapporten Inledande kartläggning… samt 
upplyser om datum för årsmötet och ber om resultatredovisning under 
årsmötet.  

- Felicia kontaktar även Gunilla Pihl, krondroppsnätet om 
resultatredovisning under årsmötet.  

- Louise lägger information på hemsidan om datum för årsmötet.  
- Felicia skickar en Save-the date till alla medlemmar.  

10. Övriga frågor 

Felicia slutar 31 mars 2023. Jenny Fogel, Växjö kommun föreslås blir ny 
sekreterare. 
Bo Svensson, som representerar Trafikverket, kommer att pensionera sig till 
sommaren. Bo meddelade att Trafikverket har för avsikt att utse en representant 
för ett fyllnadsval för Bos plats.  
Felicia redogjorde för en förfrågan från Trafikverket om synpunkter på vilka 
statliga vägsträckor där Trafikverket behöver ombesörja beräkning av 
luftföroreningshalterna. Syftet är att identifiera sträckor där miljökvalitetsnormen 
riskerar att överskridas. Om miljökvalitetsnormen överskrids, så infaller kravet på 
åtgärdsprogram. Trafikverket föreslår väg 23 genom Växjö, det vill säga 
Norrleden. Efter resonemang menar Bo att även cirkulationsplatsen på ömse 
sidor om Norrleden bör tas med, vilket är de avsnitt av Norrleden som är mest 
trafikerade.  
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