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§ 13 
 
Mötets öppnade 
 
Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet öppnat 
 
 
 
 
 
 
 
§ 14 
 
Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll valdes Alf Svanström 
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§ 15

    Tertial-bokslut, 180101-180430 ej reviderad 

Förvaltningschefen gick igenom tertialbokslutet och pekade på några saker. 
• Högre kostnad för inköp av doserarkalk. Orsaken är at, jämfört med de

senaste 2 åren hade vi detta året en ordentlig vårflod. Detta medförde att vi
kunde konstatera låga pH-värden som gjorde att kalkgivorna kom att vid
vissa doserare tidvis ligga på nivåer om ca 7 ton/dygn. Skillnaden var ca
200’ kr 2018 jämfört med ca 37’ kr för 2017.

• Fakturering för doserartillsyn har ändrats från i efterhand till i förtid. Detta
innebär att 2018 redovisades 4 månader mot 3 månader för 2017.

Beslut: Presidiet godkände genomgången. 

§ 16

Avtalslägen

• Vad gäller vattenprovtagningen så har det visat sig att utförandet av 
Kräftmannen AB har varit mycket tillfredsställande. Förståelsen för att
’jaga’ höga flöden har varit mycket god.

• Den 15 maj öppnades de (den) anbud som inkommit gällande flytt av 3 
doserare.
Anbudet var inskickat av Smidcon AB med säte i Torsby. Smidcon är det 
företag som har god kunskap om att flytta doserare. Detta då de har flyttat 
de 2 doserare vi tidigare har flyttat. Tobydoseraren samt 
Blacktjärndoseraren samt också rivit två av tidigare doserarena. 
Berttjärnsbäcken samt doseraren vid Stor-Jangen.
Avtal kommer att tecknas den 12 juni där också en tidsplan kommer att gås 
igenom. Målsättningen är att doserna skall kunna tas i bruk när ev höga 
flöden inträffar i höst (september/oktober). 

Beslut:  
Presidiet godkände föredragningen 
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§ 17

Läget kring Årjäng kommuns ansökan om inträdde i förbundet

Sedan senaste info om att Årjängs kommun skulle ta upp ärendet i nämnd den 
18/4 har ingen kontakt förevarit. Förvaltningschefens bedömning är att 
avvakta information från Årjängs kommun. 

Beslut:  
Presidiet godkände redovisningen samt förvaltningschefens bedömning. 

§ 18

Information om kritik mot kalkningsverksamheten i Värmland

Tidigare informerades att man från Havs och Vattenmyndigheten riktat kritik 
mot hur kalkningsverksamheten bedrivs/bedrivits i Värmland. Kritiken 
riktades i 1:a hand mot Länsstyrelsen. Detta informerades förvaltningschefen 
av handläggare på Länsstyrelsen Värmland. Kritiken framfördes vid 
kalkhandläggarträff i början av mars. Kritiken var omfattande till sin natur och 
handläggaren kände det som att inget av det arbete vi lägger ner har beaktats. 
Likaså fanns heller ingen tid, eller för den delen möjlighet att bemöta kritiken. 
Till detta skall läggas att det tidigare kommit en inbjudan till 
Kalkningsförbundet att medverka vid en årlig förekommande informell träff i 
Västerbotten. På den träffen skulle valda delar från föredragen på 
kalkhandläggarträffen tas upp. Då det inte passade förvaltningschefen att 
närvara då det tar 3 arbetsdagar att åka dit samt åka hem igen så tackade FC 
nej till inbjudan. 
Då kom ett mail, adresserat till inte endast FC, utan till alla inbjudna, om att 
mötet vara att betraktas som obligatoriskt. Särskilt om man jobbar med 
kalkningen i Värmland. 
Med tanke på att detta inte enbart var riktat till FC (Länsstyrelsen Värmland 
var inte inbjudna) utan gick ut till samtliga inbjudna, så var detta något som 
FC inte enbart kunde ta som en ’passning’ i all vänlighet till FC personligen. 
Inte då FC fått sig informerat om den kraftiga kritik som riktats mot Värmland 
angående kalkningsverksamheten. Samt att FC såg det som en markering 
gentemot Värmland i synnerhet i kraft av att alla inbjudna blev varse om att 
Värmland inte håller måttet. 

Beslut:  
Presidiet godkände föredragningen samt uppdrog åt FC att ta fram ett brev 
som underlag för en officiell reaktion från Kalkningsförbundets presidie 
gällande framförandet av kritiken samt sättet att utifrån ett 
myndighetsperspektiv meddela träffen som obligatorisk. 
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§ 19

Ändringar av mötestidpunkter i höst

P.g.a. att FC är borta både vid beslutat datum för presidiemötet i augusti samt
direktionsmötet i september, föreslog FC att två nya datum tas fram.
Förslagen landade på följande datum:

• Presidiemöte måndagen den 3 september
• Direktionsmöte måndagen den 17 september

Beslut:  
Presidiet beslutade om ändringarna. 

§ 20

Mötets avslutande

Ordförande Thomas Backelin förklarade mötet för avslutat och passade 
samtidigt på att önska presidiet en skön sommar. 
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