
 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

 

Verksamhetsberättelse för Kronobergs Luftvårdsförbund 2016 
 
Medlemmar:  Medlemsförteckning 2016 omfattar 27 medlemmar. Medlemslista, se bilaga 1. 

Styrelse: Av årsmötet 2016 vald styrelse framgår av bilaga 2. Styrelsen har haft fem protokollförda mö-

ten (11/2, 21/4, 25/5, 7/9 och 9/11). 

Årsmöte: Årsmöte 21 april 2016 på Residenset i Växjö. Samtidigt firades förbundets 30-årsjubileum, med 

specialdesignad tårta, tillbakablickar och framtidsvisioner. Förutom årsmötesförhandlingar, re-

sultat från förbundets verksamhet inom Krondroppsnätet och tätortsprogrammet. Uppskattade 

föredrag hölls även av Kristoffer Mattisson från Arbets- och miljömedicin (luftkvalitet och 

människors hälsa) och Johan Berg från Linneuniversitetet (skog, klimat och framtidsfrågor). 

Undersökningar: Krondroppsmätningar (start 1986) enligt avtal med IVL Svenska Miljöinstitutet. Nuvarande 

avtal omfattar tre lokaler under perioden 2016-2020. Provtagning enligt avtal med SLU. Resul-

tat presenteras muntligt på årsmöte, i skriftlig årsrapport samt på hemsida. Data och rapporter 

finns på Luftvårdsförbundets och IVLs hemsidor (www.kronobergsluft.se, www.ivl.se).  

 Tätortsprogram enligt avtal 2012-16. Programmet innebär kombination av mätningar (IVL) och 

beräkningar (görs av förbundet med SMHIs modell SIMAIRväg). Inför ny period har en kom-

munturné med informationsmöten genomförts. Hösten 2016 har nytt avtal tecknats för perioden 

2017-2022. För att hålla kostnaden nere har modellberäkningar utgått och mätomfattning mins-

kat. Årlig mätning av partiklar och kvävedioxid fortsätter i Ljungby och i Växjö. I länets sex 

övriga kommuner mäts detta vart tredje år. Länets enda mätplats för flyktiga organiska ämnen 

genomförs i Älmhult, som både har lång mätserie och olösta frågor. Mätning av marknära ozon 

i Asa ingår numera i Naturvårdsverkets nationella övervakning. Länsstyrelsen i Jönköpings län 

står för halva kostnaden av partikelmätning (regional bakgrund). 

Luftvårdspris: 2016 års Luftvårdspris tilldelades Volvo Construction Equipment Braås Sweden. De har värl-

dens första koldioxidneutrala produktionsanläggning för tillverkning av anläggningsmaskiner. 

Aktiviteter: Förbundets 30-årsjubileum firades i samband med årsmöte, bland annat med specialdesignad 

tårta. Länsluftdag för länets lufthandläggare genomfördes i Alvesta 7/9.  

Ekonomi: Förbundets ekonomi redovisas i bifogat bokslut (bilaga 3). Balansräkningen omsluter 895 332 

kr, varav eget kapital utgör 895 332 kr. Enligt resultaträkningen har kostnaderna uppgått till 

324 992 kr. Verksamheten har lämnat ett överskott på 134 815 kr, jämfört med ett budgeterat 

överskott på 75 750 kr och orsaken är slutreglering av moms. Under året har förbundet varit i 

kontakt med Skatteverket som beslutat att inte registrera förbundet till mervärdesskatt. 

 

Växjö den 21 april 2017 
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