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Medlemmar: Medlemsförteckning 2020, se bilaga 1. Den omfattar 26 medlemmar. 

Styrelse: Vald styrelse vid årsmötet 2020 framgår av bilaga 2. Styrelsen har haft fem 

protokollförda styrelsemöten, se hemsidan. (6/2, 23/4, 26/5, 8/9, 24/11) 

Årsmöte: På årsmötet 2020 deltog 13 personer digitalt med årsmötesförhandlingar. 

Årsmötet hölls via skype orsakat av Coronapandemin. Programmet minimerades 

eftersom årsmötet genomfördes digitalt. Den 4 december 2020 redovisades 2019 års 

Tätortsmätningar av Karin Söderlund, IVL Svenska Miljöinstitutet AB och 

Krondroppsnätets verksamhet och resultat redovisades av Sofie Hellsten, IVL Svenska 

Miljöinstitutet AB.  

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

Miljöinstitutet. Nuvarande avtal tecknades för tre lokaler under perioden 2016-2020. 

Provtagning sker enligt avtal med SLU. Under 2017 etablerades en ny provyta och 

avtalen omfattar nu fyra ytor. Den nya ytan är Fälleshult i sydväst, där belastningen av 

föroreningar kan förväntas vara något större. Etableringen gör mätprogrammet något 

mindre sårbart. Resultat i form av data och rapporter finns på Luftvårdsförbundets och 

IVL:s hemsidor (www.kronobergsluft.se, www.ivl.se). 

Tätortsprogrammet följer avtal 2017-2022. Inför denna period genomfördes en 

kommunturné med informationsmöten. För att hålla kostnaden nere har 

modellberäkningar utgått och mätomfattning minskat. Årlig mätning av partiklar och 

kvävedioxid fortsätter i Ljungby och i Växjö. 2018 placerade IVL en referensmätare i 

Växjö för att jämföra med on-line instrumentet som finns i Växjö. 2019 har on-line-

instrumentet i Växjö stad flyttats. I de sex övriga kommunerna mäts luftkvaliteten vart 

tredje år. Som referens utförs partikelmätningar i Asa (regional bakgrund). Under 2020 

bekostade Länsstyrelsen i Jönköpings län halva kostnaden. Länets enda mätning av 

flyktiga organiska ämnen genomförs årligen i Älmhult, som både har lång mätserie och 

förhöjda värden. Mätning av marknära ozon i Asa ingår sedan 2013 i Naturvårdsverkets 

nationella övervakning och finansieras av Naturvårdsverket.  

Luftvårdspris: 2020 års luftvårdspris tilldelades Växjö Energi AB för sin helt fossilfria 

verksamhet från 2019.  

Aktiviteter: Medlemsvärvningsfoldern är uppdaterad. Förbundet har inte deltagit med 

utställning på något arrangemang på grund av pandemin. Roll-uperna har inte ställts ut 

eftersom alla ska undvika offentliga platser i möjligaste mån. Hemsidan utvecklas hela 

tiden. Bland annat med en ny flik ”Seminarier” med tips om aktuella seminarier med 

koppling till luftvård och luftkvalitet. Hemsidan, www.kronobergsluft.se och 

www.smalandsluft.se är numera gemensam för luftvårdsförbunden i Småland. Avtal om 

fördelning av kostnader har tecknats med förbunden i Kalmar län och Jönköpings län. 

http://www.kronobergsluft.se/
http://www.smalandsluft.se/


 

 

Dialog om samverkan med luftvårdsförbundet i Jönköpings län fortsätter med 

framtagande av en gemensam strategi för framtida arbete. En diskussion pågår om att 

finna lämpliga utåtriktade aktiviteter efter förmåga. 

Förbundet har initierat ett projekt för Linneúniversitetet. Syftet var att identifiera gapet 

mellan de förändringar som behöver göras för ettt hållbart samhälle och vad som 

verkligen görs. Studenterna genomför under våren 2021 en Gap-analys vars syfte är att 

identifiera vilka framtidsfrågor förbundets medlemmar ser som utmanande och som kan 

ligga till grund för förbundets stödjande strategi till medlemmarna. Studentarbetet 

kommer att avslutas med en cirka 1,5 timme lång redovisning för medlemmarna. 

Luftdagen genomfördes digitalt med de handläggare i kommunerna som utför filterbyte. 

IVL:s tekniker medverkade och demonstrerade hantering av filter. Under 2021 behöver 

kommunerna i länet få information om förnyat avtal med luftvårdsförbundet inför en ny 

avtalsperiod med IVL om samordnade tätorsmätningar.  

Ekonomi: Förbundets ekonomi redovisas i bifogat bokslut. Balansräkningen omsluter 

858 282 kr. Enligt resultaträkningen har kostnaderna uppgått till 590 391 kr. 

Verksamheten har lämnat ett underskott på 241 037 kr. Medlemsantalet är oförändrat  

2020 jämfört med 2019. Anledningen till underskottet är att under 2020 fick IVL i 

uppdrag att ta fram en kontrollstrategi och en inledande kartläggning efter krav som har 

tillkommit och som har efterfrågats av Naturvårdsverket 2019. 

Eventuellt får mätomfånget minskas eller en mätyta avvecklas för att anpassas till 

förbundets ekonomi. Diskussionen har påbörjats med IVL. 

Växjö den 29 april 2021  
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