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Protokoll   
Datum 

2020-02-06 
Nummer 

1 2020 

 

Protokoll från styrelsemöte i Kronobergs Luftvårdsförbund  

den 6 februari 2020 
 
Närvarande:  Ingemar Hugosson, Uppvidinge kommun (ordförande) 

Jan O Eriksson, Lessebo kommun (ordinarie) 
Mathilda Johansson, Ljungby kommun (sekreterare, suppleant) 
Louise Ellman Kareld (webbredaktör, adjungerad) 
Johanna Hindelang, Älmhult 
Matthew Ross-Jones och  
Helena sabelström, Naturvårdsverket 

Plats och tid: Alvesta, 1300-1600 

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

2. Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning gicks igenom. 
Beslut:  
- Dagordningen godkändes. 
 
3. Uppföljande diskussion  
Utifrån Naturvårdsverkets information med Helena Sabelström och Matthew 
Ross Jones. 
En kontrollstrategi behöver göras. Den ska omfatta minst två kalenderår och 
uppdateras årligen. 
Vart femte år måste genom objektiv skattning visas att inte nedre 
utvärderingströskeln (NUT) överskrids i kommunerna för NO2 och PM10 som 
timmedelvärde och dygnsmedelvärde, för bens(a)pyren som årsmedelvärde, för 
arsenik (årsmedelvärde), kadmium (årsmedelvärde), nickel (årsmedelvärde), bly 
(årsmedelvärde), svaveldioxid (tim- och dygnsmedelvärde), kolmonoxid (8-
timmarsmedelvärde under 1 dygn) och bensen (årsmedelvärde). 
Det finns ett gratis verktyg på SMHI:s hemsida, VOSS, för att beräkna halterna i 
olika vägavsnitt. Från kommunerna behövs bland annat trafikdata och uppgifter 
om vedeldade värmekällor. Mätningarna kan behöva bli mer omfattande om 
NUT överskrids. Med hjälp av beräkning av kvot kan man uppskatta om NUT 
överskrids avseende NO2 och PM10 på nya sträckor. 

Avtalet som finns med IVL upphör den 31 december 2022. 

NO2. I tidigare avtal 2007-2011 med IVL var det dygnsvis mätning i Växjö. 
Försök hitta mest relevanta gaturummet för objektiv skattning. Uppskatta var de 
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högsta halterna borde vara och beställ dygnsmätning om objektiv skattning visar 
på halter över NUT. Gör Simair-beräkning.  
Jämföra med Hans Backlunds utredning från  2006. 
Avtala om fler GRIMM-instrument? Det finns exempel på mätare som står på en 
släpvagn till personbil. Jämfört med filtermätningar som kräver filterbyte. 
Bens(a)pyren. Hur skattar vi det? Kommunerna inventera sotarregistren. Har 
sotarna uppgift om var det eldas mycket i länet? Modellering och mätning visade 
olika resultat, då mycket baserades på antaganden. Kartlägga områden med hög 
koncentration av äldre vedpannor, årsmedelvärde för att kunna jämföra med 
WHO:s värde, partikelinstrument.  
Större industrier kan ha rapporterat stofthalt i miljörapporten.  

Exempel på bra utredningar för kontrollstrategi och objektiv skattning? Några i 
landet är bättre än andra, men ingen är riktigt bra. 

Sammanfattningsvis: 
Fokusera på de mest intressanta gatorna och beräkna dem i voss-verktyget. 
Mätdata för NO2 kan omräknas med en kvot till dygnsmedelvärden. 
Huvudsakligen är det bens(a)pyren och kvävedioxid som vi behöver fördjupa oss 
i. 
Vi undersöker vad det skulle kosta om IVL skulle göra utredningen. Fråga flera? 

4. Föregående mötesprotokoll (2019-11-20) 
Protokoll från föregående styrelsemöte gicks igenom.  
Mathilda föreslår att medlemspaketet ska innehålla Välkomstbrev med orientering 
av hemsidan, diplom, reklamprodukt Mössa/reflexband.  
Mathilda tagit fram en PM om avgifter, som vi kan skicka ut om någon frågar.  
Beslut:  
- PM läggs inte på hemsidan.  
- Protokollet läggs till handlingarna. 

5. Ekonomi, 
Kassören får en ersättning varje år, som inte räknats upp. Förslag att ersättningen 
räknas upp med 150 kr per år, sedan 5 år, dvs plus 1000 kr, därefter en årlig 
uppräkning med K84.  
Beslut:  
-Kassören får en ekonomisk ersättning som räknas upp årligen enligt förslaget ovan. 

6. LVFs pågående program 
Krondroppsnätet:  
Löper enligt plan. 

Tätortsprogram: 
Löper enligt plan. Punkten utgår.  
Hur ser ansvaret ut för Grimm-instrumentet? Den nya placeringen kan föra det 
mer utsatt för skadegörelse. Tas upp kommande möte. Växjö kommun haft 
kostnader för flytt av instrumentet. Lars får i uppdrag att redovisa vilka kostnader 
som kommunen har haft.  

7. Hemsidan 
Ny flik finns: vad man kan göra för bättre luft.  
Nya förslag: länkar till Naturvårdsverkets hemsida Nytt om luft under fliken 
Aktuellt. 
Aktuellt mätprogram skulle ligga lite högre upp, och borde ha egen rubrik. 
Mätresultat måste uppdateras.  
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8. Medlemmar och medlemsrekrytering 
Ingemar föreslår att text ur roll-uperna ska skicka till gratistidningarna i 
kommunerna för att informera om förbundets verksamhet. Kommunens logga 
och lvf:s. Börja med ett försök i någon kommun? Underlag kan skickas ut. Om 
det slår väl ut, kan vi skicka underlag till miljöförvaltningarna? Annons i Växjö-
nytt? Magasinet? Ljungby -Älmhult har Vecko-nytt?  
Medlemsbevis, den slutliga versionen visades. Nu är det utan årtal, för att vi ska 
slippa uppdatera. Det behöver skrivas ut på snyggt papper, och ramas in och 
överlämnas, till exempel vid årsmötet.  
Information 
Medlemsfolder. Fotona måste bytas ut, då vi inte har rättighet till dem. Louise 
letar nya bilder.  
Utställningen är omgjord till roll-up, som stod uppställda under mötet.   
Beslut: 
- Louise skickar ett underlag till Karin Holst, med kopia till Ingemar Hugosson. 
- Beslut om att använda framtaget medlemsbevis. 

9. Årsmöte år 2020 
[Beslut 2020-03-20 vid extrainsatt samordningsmöte för årsmötet:  
Årsmötet genomförs på Skype pga situationen med pandemin Covid-19. 
Föreläsningar och workshop planeras preliminärt hösten 2020 i Asa.] 
Vi har haft möten med representanter från lvf i Jönköping, för att genomföra 
gemensamt årsmöte.  
Göran Örlander informerar om krondroppsnätet. Preliminärt program finns. 
Planeringsmöte genomförs den 24 februari på Skype.   
Viktigt att man kan följa årsmötet via Skype, eventuellt även spela in det.  
Beslut:  
-Genomförs tillsammans med Jönköpings luftvårdsförbund 2020-04-23 i Asa. 
-Samåkning uppmanar vi till i inbjudan.  
-Man ska kunna delta via Skype.  

10. Aktuell information  
Information om genomförda möten angående samverkan med 
luftvårdsförbunden i Kalmar län och i Jönköpings län.  

Samverkan med Jönköpings luftvårdsförbund om årsmöte och seminarium 
hösten 2020. Seminarium skulle också kunna genomföras med samma program 
och föreläsare i båda länen, för att minska resorna och öka deltagandet från 
länen. Den 22 januari 2020 medverkande sekreterare och webbredaktör från 
luftvårdsförbund i G (Kronobergs), H (Kalmars), och F (Jönköpings) län. 
Mathilda informerar om vad som diskuterades. Avgifterna skiljer sig åt. Mycket 



annat skiljer också. Analysera vad som skiljer och vad som förenar. Samverka om 
förenande saker.  
Information har tagits fram om Luftvårdsförbundets struktur för avgifter. 
Information från Naturvårdsverket: Nytt om luftkontroll, återkommande 
nyhetsbrev. 

11. Övriga frågor 
Styrelsen beslutade om pristagare för luftvårdspris 2020.  
Gowenius får frågan om träplaketten. Mathilda kontaktar Gowenius. 
Diplom, Louise och Rickard författar ett utkast till motivering, i samarbete med 
Annika Wall.  
Workshop om utvärdering av de regionala miljömålen den 10 mars i Växjö. 
Luftvårdsförbundet bör vara representerade. Sekreteraren och ordföranden är 
inbjudna.  
Hemsida gemensam med Jönköping? Både Kalmar och Jönköping måste hitta 
nya lösningar för sina hemsidor. Kan vi ha gemensam, med gemensamma 
allmänna sidor, och länsegna undersidor? Louise har kontaktat ReadyDigital och 
de meddelar att de skulle kosta 5000 kr vardera för de övriga förbunden och då 
får de inledningsvis 5 egna sidor. Diskussion om domännamn. 
www.luftvårdsförbundet.se, www.kronobergsluft.se. Bör redas ut vem som är 
huvudadministratör. Kronoberg bör fortsätta att administrera huvudsidan. Varje 
förening utser en administratör som själv uppdaterar hemsidan.  
Beslut:  
-Styrelsen är positiv till att samverka med Kalmar och Jönköping.  

12. Kommande mötesdatum 
Årsmöte 23 april i Asa [se ovan, ändrat till Skype]. 

13. Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet. 
 

Vid protokollet Justeras 

 .....................................................    .....................................................  
Louise Ellman Kareld (mötets sekreterare) Ingemar Hugosson (ordförande) 
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