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Medlemmar
Medlemsförteckning 2021, se bilaga 1. Den omfattar 27 medlemmar.

Styrelse
Vald styrelse vid årsmötet 2021 framgår av bilaga 2. Styrelsen har haft
fem protokollförda styrelsemöten, se hemsidan. (27/1, 10/3, 11/5, 7/9,
9/11)

Årsmöte
På årsmötet den 29 april 2021 deltog 22 personer digitalt med
årsmötesförhandlingar. Årsmötet hölls via skype orsakat av
Coronapandemin. Programmet minimerades eftersom årsmötet
genomfördes digitalt. 2020 års tätortsmätningar redovisades av Karin
Söderlund, IVL Svenska Miljöinstitutet AB och Krondroppsnätets
verksamhet och resultat redovisades av Per-Erik Karlsson, IVL Svenska
Miljöinstitutet AB.

Undersökningar
Krondroppsmätningar (start 1986) enligt avtal med IVL Svenska
Miljöinstitutet. Nuvarande avtal tecknades för fyra lokaler under
perioden 2021–2026. Provtagning i fält sker enligt avtal med SLU.
Under 2017 etablerades en ny provyta och avtalen omfattar nu fyra ytor.
Ytan i Angelstad har flyttats en liten bit på grund av avverkning. 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.smalandsluft.se,
www.ivl.se).
Tätortsprogrammet följer avtal 2017–2022. Mätstationen i Växjö för
urban bakgrund har flyttats beroende på att kommunen flyttat till andra
lokaler. Den 15 juni 2021 har kommunerna erbjudits en information om
nuvarande mätprogram, mätresultat, effekter av pandemin, kraven på
kommunerna och förbundet. Ett förslag på avtal ska skickas till
kommunerna att ta ställning till inför en ny programperiod. Årlig
mätning av partiklar och kvävedioxid fortsätter i Ljungby och i Växjö.
On-line instrumentet finns i Växjö. I de sex övriga kommunerna mäts
luftkvaliteten vart tredje år. Som referens utförs partikelmätningar i Asa
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(regional bakgrund). Under 2020 bekostade Länsstyrelsen i Jönköpings
län halva kostnaden för referensmätning i Asa. 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
2021 delades inget pris ut.

Aktiviteter
Ett stort arbete har lagt på att uppdatera hemsidan med information,
Kronobergs Luftvårdsförbund (smalandsluft.se). På grund av
coronapandemin har inte Förbundet deltagit med utställning på något
arrangemang eller ställt ut Roll-uperna eftersom alla skulle undvika
offentliga platser i möjligaste mån.
Kvartalseminarier har genomförts digitalt i samarbete med
luftvårdsförbunden i Kalmar län och Jönköpings län. Den 27 maj
redovisade studenter från Linnéuniversitetet en analys av arbete för
hållbar utveckling och klimatutmaningens krav. Den 22 september
berättade Volvo CE om sitt ambitiösa miljöarbete i en stor tillverkande
organisation. Den 14 december höll Jönköpings Energi ett seminarium
om sitt miljöarbete och om energiåtervinningens miljöutmaningar.
Uppslutningen har varit god. En förslagsbank på ämnen har tagits fram.
Inbjudan till seminarierna har skickats ut brett till kommunerna. Till
miljöhandläggare som sköter mätstationer, miljösamordnare/
miljöstrateger i kommunerna, samt politiska nämnder med luftkvalitet
som ansvarsområde.
Luftvårdsförbundet har genomfört en utbildning för nya i styrelsen.
En strategi kompletterat med en kommunikationsplan har tagits fram
utifrån en projektidéanalys.
Styrelsen har aktivt försökt hålla sig informerade bland annat om
konsekvenserna av WHO:s striktare riktvärden genom att delta i
seminarier om luftkvalitetsfrågor som exempelvis Naturvårdsverket och
Astma- och allergiförbundet hållit.

Ekonomi
Förbundets ekonomi redovisas i bifogat bokslut. Balansräkningen omslöt
698 543 kr. Enligt resultaträkningen uppgick kostnaderna till 371 221 kr.
Verksamheten lämnade ett överskott på 42 053 kr. Ekonomin har gåtts
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igenom med en prognos över kostnadsutvecklingen under nuvarande
avtal.
Växjö den 21 april 2022
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