
 
 

Postadress Telefon E-post Hemsida Org.nr 
Kronobergs Luftvårdsförbund 0472-151 43 info@kronobergsluft.se www.kronobergsluft.se 829501–7837 
c/o Alvesta kommun, Mathilda Johansson,   342 80  Alvesta Gatuadress: Centralplan 1, Alvesta Bankgiro: 5333-0353 

 

 

  1 (4) 
Protokoll   
Datum 
2022-02-08 

Nummer 
1 2022 

 
Protokoll från styrelsemöte i Kronobergs Luftvårdsförbund  

Närvarande:  Ingemar Hugosson, Uppvidinge kommun (ordförande) 
Martin Sjödahl, Länsstyrelsen (vice ordförande, ordinarie) 
Christian Bjelk, Lessebo kommun (ordinarie) 
Mattias Hermander, Volvo CE (ordinarie) 
Cecilia Axelsson, Älmhults kommun (ordinarie) 
Mathilda Johansson, Alvesta kommun (suppleant, sekreterare) 
Alma Ibrahimovic, Regionen (suppleant) 
Jan Karlman, Växjö kommun, (adjungerad, kassör) 
Louise Ellman, Länsstyrelsen Kareld (adjungerad, webbred.) 

Plats och tid: Digitalt möte i Teams, kl 0900–1100  

1. Mötet öppnas 
Ordförande Ingemar Hugosson förklarade mötet öppnat och hälsade alla 
välkomna!  

2. Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning gicks igenom. 
Beslut:  
- Dagordningen godkändes. 

3. Föregående mötesprotokoll (2021-11-09) 
Protokoll från föregående styrelsemöte gicks igenom. 
Profilprodukter har diskuterats med förbunden i Kalmar och Jönköping och 
utreds gemensamt.  
Roll-ups. Alma undersöker om de får sättas upp i sjukhusets foajé.  
Louise kollar vidare om det går att lägga in länkar till olika sociala plattformar i 
webverktyget.  
Beslut:  
- Protokollet läggs till handlingarna. 

4. Ekonomi, övrigt 
Redovisning av ekonomin. 
Beslut:  
- Redovisningen läggs till handlingarna 

5. LVF:s pågående program 
Krondroppsnätet:  
Löper enligt plan. 

Tätortsprogram: 
Löper enligt plan. Försening av pågående mätning i Uppvidinge kommun, men 
nu är de i gång. Mätningar saknas alltså för Uppvidinge från januari 2022. 
Mathilda besöker kommunerna (digitalt) för Luftvårdsförbundets räkning med 
anledning av att tätortsmätningsavtalet behöver förnyas.  

http://www.kronobergsluft.se/
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Mätningarna i Ljungby ligger nere sedan i november. Mätutrustningen skulle 
flyttas till ett plåtskåp, som inte har kommit.  

Mätningar i Lessebo har kommit i gång. NO2-filter hade inte levererats från IVL 
när mätningarna startade. Det är åtgärdat nu.  

Beslut:  
-Mathilda kontaktar Ljungby kommun. Det är i Ljungby kommuns intresse att få 
i gång mätningarna utan dröjsmål. Kommunen har skyldighet att anordna 
mätningarna. Sekreteraren ska inte behöva lösa problemet åt Ljungby kommun. 
Placera problemet i rätt instans i kommunen. 
6. Förtydliganden av stadgarna 1986-06-03, Rev 2009-04-15 Rev 2013-04-18 
avseende val av ordföranden. En arbetsgrupp har tittat på förtydligande 
formulering av stadgarna. 

Gruppen gjort diverse avvägningar och efter diskussioner kommit fram till ett 
förslag, som innebär att stadgarna ändras minimalt. Förslaget utgår från att 
ordförande har utslagsröst och att ordförande för förbundet väljs först.  

Beslut:  
- Ny formulering av §6 pkt 6:  

Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter, varav hälften väljs för en 
tid av två år. 

7. Hemsidan och sociala medier 
Ingemar menar att många som borde känna till hemsidan inte gör det. Hur 
sprider vi ordet? På Sustainable Småland kan man sprida ordet. Alla kan hjälpas åt 
att länka in till webben. Puffa i Facebook från egna Facebook-sidor. Har alla 
kommuner Facebook? Mathilda föreslår att vi gemensamt med de andra 
förbunden kan ta frågan vidare.  
Louise kollar vidare på möjligheten att lägga in länkar till olika sociala plattformar 
i webverktyget.  

Cecilia föreslår att vi tar fram förslag till puffar som kommunerna kan anpassa 
och sprida i sina medier. Mathilda skriver in det i årshjulet. Två idéer till vår-
puffar under våren:  

• Mätresultat. (Kan spridas efter årsmötet) 
• Vikten av att sopa gator för att få ner partikelhalterna i luften. Om man 

använder en sug så minskar partiklarna i luften.  

8. Planera för årsmötet 2022 
Mathilda förbereder handlingarna. Lars har tidigare lovat att ta fram 
tätortsrapport. Vid avstämningsmötet den 28 februari diskuteras förslag till 
pristagare för Luftvårdspriset samt lokal för lunch. 

Beslut:  
- Årsmötet genomförs den 21 april på förmiddagen. Alt. datum: 22 april em, 26 april em.  
- Mathilda kontaktar IVL om föreläsningar  
- Alma undersöker om regionen har en lokal 
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- Ett avstämningsmöte genomförs den 28 februari kl 14-15 
- En arbetsgrupp tillsätts för genomförandet bestående av Mathilda, Alma och Louise.  

9. Medlemmar och medlemsrekrytering 
Roll-uperna kan ställas ut igen när restriktionerna slopas den 9 februari 2022.  
1. Regionen Alma undersöker.  
2. Växjö kommunhusentré? Kan Lars undersöka? 

Medlemsrekrytering. Viktigt! Hur rekrytera fler medlemmar? Sprida länk till 
hemsidan samt foldern till Sustainable Småland. Puffarna i sociala medier borde 
göra att vi syns mer och blir mer aktiva. Kontakta kommunernas 
näringslivssamordnare och få med information i deras ”nyhetsbrev”. Sekreteraren 
kontaktar näringslivssamordnarna.  

Finns det en filmsnutt, som man kan använda i sociala medier till puffar och 
information och kan spridas till kommunerna samt eventuellt läggas på 
hemsidan? Har WHO eller Europeiska miljöbyrån någon film. Mathilda 
kontaktar Naturvårdsverket? Viktigt med information om vad man kan göra själv.  

Mattias: https://se.ramboll.com/luft/shair/shair-video 
Louise hittade några filmer:  

En norsk film: luftkvalitet - YouTube 

Östra Sveriges luftvårdsförbund har intervjuat Tom Bellander: Intervju om 
partiklar, dubbdäck och hälsokonsekvenser Östra Sveriges luftvårdsförbund del1 
- YouTube  

Vems ansvar är luften? - YouTube  

Bortom avgaser och partiklar Östra Sveries Luftvårdsförbund - YouTube 

 10. Aktuell information 
-Kvartalsseminarium under kvartal 2 är Kronobergs luftvårdsförbunds ansvar. 
Ämne, genomförande, datum, lämplig text i inbjudan.  

Ämne: Mathilda har kontaktat Pernilla Bodin, Region Kronobergs om Cirkkl-
projektet, Cirkulär ekonomi. Louise anser att luftkvalitet bör ha större plats i 
kvartalsseminarierna. Mathilda menar att väldigt mycket av mänsklig aktivitet ger 
avtryck på luftkvaliteten. Alla val i vardagen påverkar, till exempel val av 
uppvärmning av bostäder. Allt människor använder transporter på ett eller annat 
sätt. 

Alternativt ämne: Pandemins effekter, Vad har vi lärt oss, och hur tänker 
företagen framåt? Har vi fått nya vanor? Naturvårdsverket uppdragit åt IVL?  

Datum: i vecka 20, förslag någon gång i veckan. Behöver inte vara fredagen.  

Arbetsgrupp: Mathilda, Cecilia, Louise.  

11. Övriga frågor 
-Louise Ellman Kareld informerade om Kronobergs nya miljömål, se excelfil 
nedan. Louise skickar ut presentationen (pdf) samt lägger den i anslutning till 
protokollet på webbplatsen. 

https://se.ramboll.com/luft/shair/shair-video
https://www.youtube.com/watch?v=rDw30m6TWdY
https://www.youtube.com/watch?v=11RLudqYLss
https://www.youtube.com/watch?v=11RLudqYLss
https://www.youtube.com/watch?v=11RLudqYLss
https://www.youtube.com/watch?v=jfDwwcX4Wbg
https://www.youtube.com/watch?v=mFDFWojXkrg



	1. Mötet öppnas
	2. Fastställande av dagordning
	3. Föregående mötesprotokoll (2021-11-09)
	4. Ekonomi, övrigt
	5. LVF:s pågående program
	7. Hemsidan och sociala medier
	8. Planera för årsmötet 2022
	9. Medlemmar och medlemsrekrytering
	11. Övriga frågor
	12. Kommande mötesdatum
	13. Mötet avslutas



