
Presentation av förbundet



Medlemmar
Kommuner Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö, Älmhult 

Företag
ADVEN Energilösningar AB 
Elitfönster Produktion AB 
Flattinge Smådjurskremering AB
IKEA Industry Älmhult AB
IV Produkt AB, Växjö 
Ljungby Energi AB
Nibe AB, Markaryd 
Orrefors Kosta Boda AB
Småländska Bränslen AB 
Stena Aluminium AB 
Stena Renewable AB
Vida AB 
Volvo Construction Equipment AB, Braås 
Växjö Energi AB

Övriga Länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Kronoberg, Södra Skogsägarna, Trafikverket Region Syd, 
Växjö Stift 



Så här fungerar Kronobergs luftvårdsförbund
Våra stadgar ger huvudinriktning och är vägledande för 
förbundets uppgift och verksamhet.

På årsmötet antar medlemmarna arbetsprogram, visioner, 
strategier utifrån årsmötets dagordning och förbundets stadgar.

Ordföranden leder arbetet i styrelsen utifrån årsmötets beslut.

Sekreteraren har en samordnande funktion.

Som styrelsemedlem agerar du på uppdrag av Kronobergs 
Luftvårdsförbund men är invald som personlig representant för 
en medlemsorganisation.

Ledamot med förhinder vid styrelsemöte ersätts av en suppleant.



Vad säger våra stadgar och vad är förbundets uppgift
•Klarlägga luftföroreningarnas spridning och påverkan på luft, mark och vatten

•Medverka vid undersökningar för bedömning av omgivningshygieniska och eventuella 
medicinska effekter 

•Redovisa undersökningsresultaten på ett sådant sätt att de kan vara till nytta  för 
planeringsarbetet inom regionen

•Verka för att åtgärder vidtas mot luftföroreningar

•Samordna luftvårdsinsatserna i södra Sverige

•Vara rådgivande organ i luftvårdsfrågor

•Informera förbundets medlemmar om verksamheten och om andra frågor av intresse för 
medlemmarna



Stadgarna finns på vår webbplats
STADGAR FÖR KRONOBERGS LÄNS LUFTVÅRDSFÖRBUND
antagna den 3 juni 1986.
§ 1
Förbundet, i dagligt tal Kronobergs Luftvårdsförbund, har till uppgift
att klarlägga luftföroreningarnas spridning och påverkan på luft, mark och vatten,
att medverka vid undersökningar för bedömning av omgivningshygieniska och eventuella
medicinska effekter,
att redovisa undersökningsresultaten på sådant sätt att de kan vara till nytta för
planeringsarbetet inom regionen,
att verka för att åtgärder vidtas mot luftföroreningar,
att verka för samordning av luftvårdsinsatserna i södra Sverige,
att fungera som rådgivande organ i luftvårdsfrågor samt
att informera förbundets medlemmar om verksamheten och om andra frågor av intresse för
medlemmarna.

§ 1 b
Medlemskap i förbundet kan beviljas företag, organisation, kommun, myndighet, ideell
förening eller enskild som vill stödja förbundets arbete.

§ 2
Förbundets verksamhet leds av en styrelse bestående av sex ledamöter inklusive ordföranden
jämte lika många suppleanter. Av beslutande ledamöter bör två representera företagen, två
kommunerna och två övriga medlemmar.
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Stadgarna finns på vår webbplats

§ 3
Styrelsen beslutar om nya medlemmar. Medlem äger att hos styrelsen anmäla utträde ur
förbundet. Den som inte fullgör sina skyldigheter mot förbundet må uteslutas av förbundsmöte
på förslag av styrelsen.

§ 4
Varje medlem i förbundet äger en röst.

§ 5
Förbundets årsmöte hålls varje år före april månads utgång. Extra möte med förbundet hålls
då styrelsen så beslutar eller minst en tredjedel av förbundets medlemmar så påfordrar.
Kallelse till möte med förbundet sker skriftligen minst 30 dagar före årsmötet och minst 15
dagar före extra möte. I kallelsen upptas de ärenden som skall förekomma på mötet.
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Stadgarna finns på vår webbplats
§ 6
Vid årsmöte skall förekomma följande:
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Val av två justeringsmän.
3. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst.
4. Föredragning av förvaltnings- och revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen för det sistförflutna räkenskapsåret.
5. Val av ordförande för förbundet intill nästa ordinarie årsmöte.
6. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter varav 3 väljs för en tid av två år. Vid
första årsmöte efter att dessa stadgar trätt ikraft väljs dock 3 ledamöter jämte
suppleanter för en tid av 1 år.
7. Val av två revisorer jämte suppleanter för nästkommande verksamhetsår.
8. Val av valberedning om tre personer.
9. Fastställande av arbetsprogram och budget för nästkommande verksamhetsår.
10. Fastställande av medlemsavgift och fördelningsplan för utredningskostnader.

§ 7
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare. 
Styrelsen kan vid behov adjungera annan person att delta vid styrelsemöte. Adjungerad har inte rösträtt.
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Stadgarna finns på vår webbplats
§ 8
Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med 
enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. En enstaka, brådskande fråga 
kan beslutas av styrelsen mellan ordinarie mötestillfällen genom e-post eller per telefon. Ett 
sådant underhandsbeslut skall verifieras vid närmast följande ordinarie styrelsemöte.

§ 9
Förbundets firma tecknas, förutom av styrelsen av den eller dem som styrelsen utser.

§ 10
Stadgeändring skall godkännas av två på varandra följande förbundsmöten av vilka ett skall
vara årsmöte.

§ 11
Beslut om förbundets upplösning skall fattas av två på varandra följande förbundsmöten av
vilka minst ett skall vara årsmöte.

§ 12
Vid förbundets upplösning ska innestående medel fördelas till medlemmarna i förhållande till
den inkomststat (inbetalda medlems- och utredningsavgifter) som gällde vid senaste årsmötet.
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Strategin består av fyra delar

1. En gemensam bild av vad förbundet är

2. En vision för vårt arbete

3. Identifierat våra viktigaste strategiska områden

4. Och definiera strategiska aktiviteter 



En gemensam bild av förbundets syfte

Luftvårdsförbundens huvudsakliga uppgifter och syften

• samordna kommunernas mätningsbehov enligt luftkvalitetsförordningen

• informera om luftkvaliteten i länet/regionen/verksamhetsområdet och 
vikten av god luftkvalitet för människors hälsa

• att stötta medlemmarna så att de vill fortsätta att vara medlemmar

• bidra med regionala mätningar inom krondroppsnätet 

• bidra med regionala mätningar i bakgrundsmiljö till exempel partiklar



En vision av vårt arbete

Luftvårdsförbunden 

• är en naturlig och viktig aktör inom länens miljö- och klimatarbete och 

• hjälper medlemmarna att bidra till att miljömålen kan nås, och att förstå sin 
miljö/klimatpåverkan 

• hjälper medlemmarna att minska sin klimatpåverkan radikalt

Medlemmarna kan hämta styrka och argument från förbunden för att tryggt 
kunna bidra i miljö- och klimatarbetet i sin egen verksamhet.



Våra viktigaste strategiska områden

Luftvårdsförbundens strategiska områden 
• Anordna regionala mätningar av luftföroreningar och luftkvalitet
• Informera om resultaten via luftseminarier och information på årsmötet
• Seminarier för att stötta företagen/medlemmarna i att ställa om till en 

hållbar verksamhet
• Sprida nyheter och goda exempel.



Våra strategiska aktiviteter

• I samband med årsmöte redovisa resultaten från föregående års 
mätningar för medlemmarna

• Anordna regionala luftdagar vartannat år för 
dem som utför mätningar

• Anordna seminarier inom luftområdet vartannat år, gärna i 
samverkan med aktörer med likartad agenda eller 

• Digitala kvartalsaktiviteter. Tillgängligt för medlemmar i efterhand? 



Policy för Kronoberg luftvårdsförbund
Som styrelsemedlemmar är vi Utvecklande, Personliga och Pålitliga. I alla delar av vår verksamhet 
arbetar vi aktivt med att:
• Ha ett jordnära arbetssätt med korta beslutsvägar och vara lyhörda för våra medlemmarnas 

intressen. 

• Vara utvecklande, nyskapande, flexibla och ständigt förbättra oss. Vi ska ta vara på alla 
styrelsemedlemmars kompetens. Vi vill ha en engagerade och delaktig styrelse som medverkar 
till en positiv utveckling.

• Ha en ärlig och förtroendefull dialog i styrelsen. Vi ska skapa och bibehålla långvariga och goda 
relationer. Vi ska verka för att vårt styrelsearbete ska kunna förenas med våra dagliga jobb och 
arbetsuppgifter eller intressen. 

• Ha en bra kommunikation, god stämning och att respekt för individen ska råda i styrelsen. 

• Vara pålitliga och känna oss trygga. Uppträda med god etik, kompetens och skicklighet. Vi ska ha 
en god planering, göra rätt från början, eliminera risker och hålla vad vi lovat. Vi ska uppfylla 
lagar och krav, prioritera det förnyelsebara och tänka på vår miljö.



Styrelsens ansvar
• Att ärenden väcks genom initiativ, inkomna skrivelser eller genom förslag 

från medlemmar eller dess tjänsteman.

• Att kommunikationen är god inom förbundet, mellan ordföranden och 
sekreteraren, styrelsen och med samarbetsorganisationer samt säkerställer 
att ärendet förankras. 

• Styrelsen fokuserar på VAD-frågorna och lämna utredningar och 
HUR-frågorna till sekreterare och adjungerade tjänstemän.

• Ett bra och förankrat beslut bygger på bra underlag och kommunikation 
inom och mellan styrelsemedlemmarna. Detta är en viktig del i 
styrelsearbetet.

• Vara omtänksamma om varandra i styrelsen och hjälpas åt efter förmåga 
med  både löpande arbete och specifika arbetsuppgifter.



Den som företräder Kronobergs 
luftvårdsförbund ska:

• utgå från förbundets stadgar, värderingar och idéer 

• framföra förbundets ställningstaganden i styrelser, i politiska nämnder, i 
media och i möten med medborgarna 

• på ett konstruktivt sätt bemöta argument från andra organisationer och 
personer med andra intressen än vårt förbund

• lägga fram förslag och bidra till att förbundet driver luftvårdsfrågor proaktivt 
och som ligger i framkant

• delta i det interna styrelsearbetet, lyssna, väga in andras bedömningar och 
erfarenheter och stödja nya och mindre erfarna styrelsemedlemmar



Att vara styrelsemedlem

• Du utgår från förbundets värderingar och idéer
• Du utgår från vad du bedömer vara bäst för förbundet
• Du ska lita på ditt omdöme
• Dina erfarenheter och bedömningar vägleder dig

Att vara invald i förbundets styrelse 

• Du utgår från vad som är bäst för medlemmarna och förbundet
• Lyssna först in, reflektera och prata sedan
• Förbundets bästa, inte ditt bästa!
• Du är vald till förbundets styrelse för att du representerar en medlem och 

har fått ett förtroende. Medlemmen litar på att du gör dina 
ställningstaganden utifrån förbundets bästa

• Du är inte ensam, du är en i styrelsen



Luftvårdsförbundets styrelse ska

• Följa våra stadgar

• Planlägga, leda och samordna verksamheten

• Hålla kontakt med våra medlemmar och förekommande nätverk

• Handha förbundets ekonomi

• Planlägga, leda och samordna årsmötet och styrelsemöten

• Ansvara för utbildning av medlemmar och erbjuda medlemmar arenor för engagemang



Luftvårdsförbundets styrelse ska forts

• Initiera och ordna offentliga aktiviteter kring luftvårdsfrågor

• Ansvara för kommunikation mellan förbundets styrelsemedlemmar 
förbundsmedlemmar och övriga invånare

• Upprätthålla kontinuerlig kontakt med medlemmarna och i samråd med 
dessa tillhandahålla information om förbundet och om vikten av bra 
luftkvalité

• Arbeta med kompetensutveckling, företrädesvis i samverkan med tex 
Länsstyrelsen, Regionen, IVL, SMHI, SKR och övriga Luftvårdsförbund



Ordföranden
• Leder styrelsens arbete och sammanträden

• Kallar till sammanträde 

• Inför sammanträde ser till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov är 
beredda

•
• Ser till att färdigberedda ärenden behandlas i styrelsen

• Bevakar att styrelsens beslut verkställs

• Har ett speciellt ansvar för att nya medlemmar känner sig välkomna och delaktiga

• Håller god kontakt med medlemmarna, de regionala och kommunala politiska 
organisationerna, företagare, övriga myndigheter, samt med övriga 
samarbetsorganisationer 



Ordföranden forts

• Svara för information om styrelsens arbete och ställningstaganden till 
förbundets medlemmar och till de organisationer vi samarbetar med

• Ordföranden ska bidra till att synliggöra Kronobergs Luftvårdsförbunds
ställningstaganden

• Ordföranden ska informera och samverka internt med sekreteraren och 
styrelsen

• Tillsammans med styrelsen skapa och driva opinion 

• Fördela arbetsuppgifter inom styrelsen



Årshjul – återkommande aktiviteter

Jan Stäm av med kommuner som mäter. Kvartalsaktivitet.

Feb-mars Förbered årsmötet, lokal, kallelse, handlingar, budget, 
revisionsberättelse, revidera arbetsprogram, verksamhetsberättelse, 
kontakt med valberedningen, pristagare. 

Mars Kallelse till årsmötet. Rapportera metadata till datavärd
Apr Resultat tätortsmätningar LVF redovisa i framtagen rapport. 
Årsmöte, Referat, planera kvartalsseminarie.

Maj Fakturering medlavgift och krondroppsnätet.
Juni Kvartalsaktivitet

Sept Stäm av med kommuner som mäter. 
Förbered länsluftdag. 

Okt Genomför länsluftdag och kvartalsaktivitet.

Nov Debitera tätorsmätningar. 
Skicka kalender för filterbyte till kommunerna.

Dec Faktura från SLU för mätningar i Asa för 
hämtning av prover, krondropp.



Fördelning av arbetsuppgifter
St Styrelseledamöter gemensamt (6 ordinarie, suppleanter, sekreterare, kassör och webbredaktör)  
O Ordförande   
Vo Vice ordförande   
Se Sekreterare
W Webbredaktör   
K Kassör  
R Revisorer  
V Valberedning 

Minst fyra styrelsemöten per år (februari, maj/juni, september och november/december). 
Årsmöte innan utgång av april. 
Styrelsen ansvarar gemensamt för att värva nya medlemmar. Ny medlem ska tas upp på nästkommande 
styrelsemöte och beslutas av styrelsen och välkomnas enligt rutin.
Ordförande/vice ordföranden ansvarar för att förse medlemmen med välkomstbrev enligt mall, 
informationsfoldern, information om avgifter, webbsidor som visar luftvård samt
ett diplom som delas ut på årsmötet. Mall för diplom finns hos sekreteraren och hos webbredaktören. 
Avgående styrelseledamöter ska avtackas med blomma som ordförande ansvarar för att ordna.
Material som rör förbundets verksamhet ligger på Alvesta kommuns intranät och en 
bärbar hårddisk. Pärmar med original handlingar finns på länsstyrelsen.



Fördelning av arbetsuppgifter forts
Uppgift Tid Ansvar
Styrelsemöte: Boka plats/lokal  
Ordna fika/lunch
Ev boka föredrag/studiebesök

5-6 veckor innan 
planerat styrelsemöte

Värden för 
mötet.
Alternativt St
och O/Vo.

Skriva kallelse och skicka förslag 
till ordförande. Skicka ut kallelse 
och underlag till medlemmarna. I 
februari besluta om 
luftvårdspristagare och diskutera 
arbetsplanen, som revideras 
årligen på årsmötet.

Till 
styrelsemedlemmar 
senast tre veckor 
innan styrelsemöte. 

Se

Skriva protokoll och skicka till O 
för justering. Publicera på 
hemsida.

snarast W

Genomföra beslut och aktiviteter 
som beslutats på styrelsemötet. 
Planera kvartalsaktiviteter,

St. Alla hjälps åt

St Styrelseledamöter
O Ordförande   
Vo Vice ordförande   
Se Sekreterare
W Webbredaktör   
K Kassör  
R Revisorer  
V Valberedning 



Fördelning av arbetsuppgifter forts
Svara på remisser/yttranden Se samt någon 

ur styrelsen
Förberedelse årsmöte. 12 punkter. I januari/februari.

Inbjudan /kallelse 
minst en månad före 
datum för årsmötet.

Se, W, O, Vo, K, 
Re, St

Uppdatera hemsidan med aktuella 
resultat. Lägga ut presentationer 
från IVL över resultat från 
krondroppsmätningarna och 
tätortsmätningarna. 
Skriva referat.

W

Se

I maj gå igenom adresser till 
fakturering av medlemsavgift med 
kassör. Adresser till IVL för 
fakturerar av 
undersökningsavgifter, 
krondroppsmätningarna.

Maj K, Se

St Styrelseledamöter
O Ordförande   
Vo Vice ordförande   
Se Sekreterare
W Webbredaktör   
K Kassör  
R Revisorer  
V Valberedning 



Fördelning av arbetsuppgifter forts

Följ upp arbetsprogram beslutat 
på årsmöte. 

Augusti/september

Genomföra länsluftdag vartannat 
år.

Förbered i september. 
Under hösten 2020

Se

Resultat från tätortsmätningarna. ?
-Skicka fakturaadresser för 
medlemmar till IVL för fakturering. 
-Begär K84 av IVL.
-Debitera kommunerna för 
samordningen av 
tätortsmätningen. 
-Skicka ut datum för filterbyte 
under kommande år, till 
kommunerna.

november Se

St Styrelseledamöter
O Ordförande   
Vo Vice ordförande   
Se Sekreterare
W Webbredaktör   
K Kassör  
R Revisorer  
V Valberedning 



Fakturering av mätprogrammen
Medlemsavgiften, 400 kronor fakturerar luftvårdsförbundet alla medlemmar. 
Bekostar administrativa- och övriga omkostnader, hemsida, bank och årsmöte, 
arvode kassör. 

Luftvårdsförbundet faktureras av SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) som hämtar 
prover, krondroppsmätningarna i fält. SLU sköter bakgrundsmätning av partiklar i 
Asa som samfinansieras med Jönköpings LVF.

Utförande lab (IVL) fakturerar medlemmarna undersökningsavgift för 
krondroppsnätet enligt avtal till det utföraren ska ha i ersättning. Beloppet är lika 
stort varje år till medlemmarna.

Kostnaden för tätortsmätningarna fakturerar utförande lab (IVL) kommunerna, 
viktat mot antal kommunmedlemmar. Den kommun vars personal utför arbete 
med samordning av mätprogrammet fakturerar de andra kommunerna ett 
grundbelopp från avtalsförslaget 2016 korrigerad för hemkommunens arbete.



Verksamhet
• 26 medlemmar 5 protokollförda styrelsemöten 2020
Undersökningar
• Krondroppsmätningar vid 4 lokaler enligt avtal 2021-2026, 
• Tätortsmätningar enligt avtal 2017-2022
• IVL presenteras resultat på årsmöte
Luftvårdspris Delas ut årligen, något undantag, se hemsidan.
Aktiviteter
• Medlemsfolder
• Hemsidan utvecklas löpande och är nu gemensam med 

förbunden i Jönköpings län  och Kalmar län 
https://www.smalandsluft.se/start.html

• Samverkan planeras om medlemsaktiviteter med Jönköpings läns 
luftvårdsförbund

• Kvartalsaktiviteter
• Luftdag för de medarbetare i kommunerna som utför filterbyten, 

sker vartannat år

https://www.smalandsluft.se/start.html


Vägledningsdokumenten är flera

Det finns ett stöd tillämpning av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.
Luftguiden utgör basen i vägledningen samt mer fördjupade vägledningar.
• fördjupade vägledningarna finns på Naturvårdsverkets och stödfunktionernas 

webbplatser.
• www.naturvardsverket.se/Stod-imiljoarbetet/Vagledningar/Luft-

ochklimat/Miljokvalitetsnormer-forutomhusluft/vagledningsdokument/
• www.aces.su.se/reflab
• Modellering Steg-för steg-checklista för luftkvalitetsberäkningar 

www.smhi.se/reflab (under Guider)
• Verktyg för utvärdering av luftkvalitetsberäkningar www.smhi.se/reflab (under 

Guider)
• Luftkvalitetsmodellering i åtgärdsprogram www.smhi.se/reflab (under Guider)



Luftvårdspriset sedan 1999
Ur beslut: Det är angeläget att Kronobergs Luftvårdsförbund manifesterar sin verksamhet 
på flera sätt, dels för att öka medvetenheten om vår luftmiljö och kopplingen till det samhälle 
vi lever i, dels för att underlätta medlemsvärvning och därmed också direkt möjliggöra ett fortsatt 
angeläget luftvårdsarbete som miljöövervakare, kunskapsspridare och pådrivare i åtgärdsarbetet. 

Luftvårdspriset utdelas årligen till den eller de som aktivt bidrar till att minska utsläppen av 
luftföroreningar eller på annat sätt bidrar till att främja luftvårdsarbetet i länet. 

Genom att tydligt signalera detta i medierna dras intresset till förbundets verksamhet. Det kan också 
sporra andra till liknande insatser. 

Mottagare kan vara myndighet, kommun, företag, organisation, förening eller enskild som på ett aktivt 
och effektivt sätt bidrar till att minska utsläppen av luftföroreningar från mark, vatten, fasta anläggningar 
eller rörliga utsläppskällor eller genom opinionsbildning, kunskapsspridning eller liknande verkar för att 
minska utsläppen eller på annat sätt främjar Luftvårdsförbundets verksamhet. 

Priset utdelas efter beslut av förbundets styrelse på förslag av medlemmarna. Beslutet skall motiveras. 
Priset utgörs av plakett i trä med Luftvårdsförbundets logotype och pristagarens namn.



Dubbdäck kan illustreras med vinbär i 
snapsglas 

Vet du att ett dubbdäck bidrar till ungefär 100 gånger fler 
skadliga partiklar (PM10) än ett sommardäck? Om vi istället 
jämför med ett så kallat nordiskt odubbat vinterdäck alstrar 
de bara 10 gånger fler partiklar än ett sommardäck. 

Sommardäck              nordiskt odubbat vinterdäck dubbat vinterdäck

Glasen illustrerar förhållandet mellan mängderna av partiklar från däcktyperna



Förbundets verksamhet visas på roll-ups och 
utställning, lånas för visning efter förfrågan



Arbetsprogram för 2021
1. Krondroppsnätet
Avtal tecknas 2021-2026 med IVL för mätningar i markvatten och krondropp
Avtal finns tills vidare med SLU för provtagning

2. Tätortsprogram inom samverkansområdet
Nuvarande avtal 2017-2022
Mätning av partiklar och kvävedioxid
Årliga mätningar av i Ljungby och Växjö
Mätningar vart 3:e år i övriga kommuner
Flyktiga organiska ämnen mäts i Älmhult årligen
Under hösten 2021 besöks kommunerna om fortsatta mätningar inom samverkansområdet. Intresseförfrågan. 
Under våren 2022 skickas avtalsförslag ut till kommunerna. 

3. Marknära ozon.
Mätningarna som startades av förbundet finansieras av Naturvårdsverket (sedan 2013). Årlig rapport på 
hemsidan.

4. Partiklar i bakgrundsmiljö
Mätning av partiklar (PM10 och PM2,5) i Asa som tätortsreferens. Medfinansierat av Länsstyrelsen i Jönköpings 
län 2017, 2018 och 2020. Ska utvärderas under 2021. 

2017 Markaryd Älmhult
2018 Alvesta Tingsryd
2019 Lessebo Uppvidinge
2020 Älmhult
2021 Alvesta Tingsryd Markaryd 
2022 Lessebo  Uppvidinge



Arbetsprogram för 2021, forts
5. Information
Medlemsvärvningsfoldern sprids, 4 roll-uper ställs ut när det är lämpligt. Hemsidan utvecklas 
vidare. Seminarium får anstå. Utbildning för nya styrelseledamöter. 

6. Strategiska mätningar 
Genomförs vid behov. Partiklar mättes i Ljungby 2014 och VOC på 26 platser 2017-2018. 
Uppföljning av VOC-mätningen övervägs.

7. Luftvårdspris
Luftvårdsförbundets plan är att årligen dela ut ett luftvårdspris till lämplig kandidat. 

8. Övrigt
Spridning av resultat samt information om hälsopåverkan från luftföroreningar genom medverkan 
vid arrangemang. 
Samverkan med Luftvårdsförbunden i Jönköpings län och Kalmar län i fråga om 
medlemsarrangemang (kvartalsaktiviteter har föreslagits). 
Under våren 2021 fördjupar sig studenter vid Linnéuniversitetet i frågan om hur förbundet kan 
stötta medlemmarna i omställningen till ett hållbart samhälle. 



Arbetsprogram för 2021, forts
Aktivitet 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. Krondroppsnätet x x x x x x
1 utvärdering, avtal och program x
2. Tätortsnät x x x x x x
2a utvärdering, behövs beräkningar? x x
2b Intresseförfrågan till kommunerna (nytt avtal) x x
2c Länsluftdag x x x
2d Kontrollstrategi x x
2e Inledande kartläggning x
2f Samordning med andra förbund x x
3 Marknära ozon (x) (x) (x) (x) (x) (x)
4 Partiklar i bakgrundsmiljö Asa x x x x x x
4a Utvärdering x
5. Information
5a Seminarium, ersätts med digitala kvartalsseminarier (x) x x x x
5b Hemsidan x x x x x x
5c Utbildning av nya styrelseledamöter x
6. Strategiska mätningar x (VOC) x (VOC)



Krondroppsmätning, tätortsmätning, partiklar, mätning ozon, 

IVL

IVLIVL

Mathilda Johansson

Mathilda Johansson

Okänd källa



Sidor om luftvård
Information om mätresultat - ozon och luftföroreningar
Luftkvalitet i Europas länder:
• Läs om sidan på Europeiskt luftkvalitetsindex: smidig lättillgänglig och aktuell information om luftkvaliteten — Europeiska miljöbyrån (europa.eu)

• EEA:s och kommissionens nya direkttjänst, Europeiskt luftkvalitetsindex,
Bättre luft och färre föroreningsrelaterade dödsfall i Europa de senaste tio åren — Europeiska miljöbyrån

Krondroppsnätet i Kronoberg:
Det finns 4 ytor som Kronobergs luftvårdsförbund har avtal om.  I Angelstad Ljungby kommun, i Fälleshult 
Markaryds kommun, i Tagel Alvesta kommun och i Furuby (Attsjö) Växjö kommun. Luftvårdsförbundet har 
avtal med IVL om mätningar av nedfall i skog. Mätningarna har pågått sedan 1986. Se Krondroppsnätet (ivl.se)

https://www.ivl.se/sidor/vara-omraden/luft/luftovervakning/krondroppsnatet.html

Tätortsmätningar, IVL, Naturvårdsverket, SMHI:
Luftkvalite och Nedfallsdata - IVL Svenska Miljöinstitutet

https://www.ivl.se/vart-erbjudande/vara-omraden/miljodata/aktuella-halter-i-luft.html. Scrolla ner till PM 10. 
Växjöstationen redovisas senaste månaden, senaste veckan, igår, idag. Samt miljökvalitetsnorm för dygn.
Klicka på luftövervakning på länken nedan för att därefter klicka på luften i Sverige. Till höger visas luftkvaliteten i realtid.
Luft – samlad information om luftkvalitet och utsläpp - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)
Realtidsdata - luftkvaliteten de senaste 24 timmarna - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)
Datavärdskap för luftkvalitet | SMHI Klicka vidare på Gå vidare till dataportalen Datavärdskap luft (smhi.se)

Naturvårdsverket mäter marknära ozon mäts i Asa norr om Helgasjön:
Ozonmätnätet - Ozonmätnätet (ivl.se) s under om ozonmätnätet till vänster.

https://www.eea.europa.eu/sv/highlights/europeiskt-luftkvalitetsindex-smidig-lattillganglig-och
http://airindex.eea.europa.eu/#_blank
https://www.eea.europa.eu/sv/highlights/battre-luft-och-farre-fororeningsrelaterade
https://krondroppsnatet.ivl.se/
https://www.ivl.se/sidor/vara-omraden/luft/luftovervakning/krondroppsnatet.html
https://www.ivl.se/vart-erbjudande/vara-omraden/miljodata/luftkvalite-och-nedfallsdata.html
https://www.ivl.se/vart-erbjudande/vara-omraden/miljodata/aktuella-halter-i-luft.html
https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Luft/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Statistik-om-luft/Luftkvaliteten-i-realtid/
https://www.smhi.se/data/miljo/luftmiljodata
https://datavardluft.smhi.se/portal/
https://ozonmatnatet.ivl.se/2.3d71f8313d6a4ffc79c0b.html


Sidor om luftvård, forts
Information om mätresultat - ozon och luftföroreningar, forts

Medlemsvärvningsfoldern, länk och bild
KLV folder 4sid A5 2021-02-08_utskrift.pdf (smalandsluft.se)

Mossmätningar, nationell undersökning, har förtätats 
i kringliggande län men inte i Kronoberg.
Halter i luft, nederbörd och mossa | SMHI

Förekomst av mikroplaster i luften:
Atmosfäriskt nedfall av mikroskräp (smalandsluft.se)

Naturvårdsverkets skrift om hälsopåverkan och 
luftkvalitet
Luft och miljö 2017 – Barns hälsa. Om luftmiljö och svensk 
luftövervakning. ISBN 978-91-620-1303-5 (smalandsluft.se)

https://www.smalandsluft.se/Filer/Medlemsvrvningsfolder%20Krb/KLV%20folder%204sid%20A5%202021-02-08_utskrift.pdf
https://www.smhi.se/data/miljo/luftmiljodata/om-luftmiljodata/om-halter-i-luft-och-nederbord-1.107020
https://www.smalandsluft.se/Filer/Rapporter/C511-IVL_Atmosfariskt%20nedfall%20mikroskrap_mars2020.pdf
https://www.smalandsluft.se/Filer/Rapporter/Naturvardsverkets%20rapport%20Luft%20%20Miljo%20Barns%20Halsa%202017%20om%20luftmiljo%20och%20svensk%20miljoovervakning.pdf


Bakgrund studentprojekt

• Styrelsen har under en tid resonerat kring strategier för att vara till stöd för 
medlemmarna.

• Information om studentprojekt med Linnéuniversitetet. 

• Ett av förslagen som vi resonerat kring är att erbjuda kunskapsspridning knutet till 
luftvård (klimat).

• Vilka olika ämnen är det som intresserar och som är viktiga för att bibehålla och öka 
konkurrenskraften i Kronoberg?

• Är våra medlemmar förberedda på framtidens krav och förväntningar?
• Om inte, vad är det för support LVF skulle kunna erbjuda medlemmarna för att stärka och säkra 

sin långsiktiga konkurrenskraft?



LNU, Studentprojekt



LNU:s studentprojekt



Samverkan med andra förbund

Redovisning av samverkan med Luftvårdsförbundet i 
Jönköpings län och förslag till digitala kvartalsaktiviteter under 2021
och framåt. LVF i Kalmar län ansluter till samverkan från juni 2021.

Idéer ur förslagsbanken till kvartalsseminarier (27 idéer finns…)
Redovisning från Linnéstudenterna
Volvo Braås är FossilFree. Vad innebär det? Science based target. 
IKEA:s fossiloberoende fartygstransporter (har segel!)
Hur påverkas luftens kvalitet/miljöpåverkan från olika drivmedel? Med diskussion 
efteråt. 
Kan biogas driva större fordon? Samverkansmöjlighet med biogassydost?
Vad innebär biogasdrift som bränsle jämfört med bensin, el i koldioxidsutsläpp?
Vad innebär begreppet koldioxidneutralt? Fossilfritt?
Hur har coronapandemin påverkat luftkvaliteten? 
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