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ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR
Ännu ett verksamhetsår för Astma- och Allergiförbundet har lagts till historien. Ett
år fyllt med aktivitet och engagemang på ett stort antal områden. Det är få år jag
upplevt att vi haft så stort föreningsengagemang som 2015, både vid Astma-dagen,
Allergi i butik och inte minst under vår nya aktivitet Doftfria veckan. Föreningarna
är på G och vi har också fått tillskott av nya föreningar!
Astma- och Allergiförbundet är en unik funktionshinderorganisation på det sättet
att vi har så många intresseområden att arbeta med. Vi behöver påverka gällande
vården, skolan, maten, forskningen, kollektivtrafiken, innemiljö, utemiljö, och säkra
produkter, för att nämna några exempel. Det gör också att vi måste ha ett kansli
som besitter stor kunskap och kan representera oss i många myndighetsråd. Det är
ofta i de politiska besluten vår framtid formas. Jag tycker att vi är väl försedda även
om vi detta år, på grund av ekonomiska nedskärningar fått slimma organisationen.
Att alla hjälps åt och drar åt samma håll ger ofta ett gott resultat.
Stort engagemang och fin sammanhållning ger också bra möjligheter när vi nu
samlar oss för födelsedagskalas. Kommande år, 2016, firar förbundet 60 år och
aktiviteter planeras både centralt och ute våra föreningar. Kalaset startar i maj vid
förbundets Kongress och fortätter hela året. Astma- och Allergiförbundets
Forskningsfond öppnar möjlighet att söka ekonomiskt stöd för föreningar som vill
ordna föreläsningar och sammankomster där forskning presenteras eller diskuteras
och Blomsterfonden kan ge stöd för andra föreningsverksamheter. Många
möjligheter finns – så nu börjar vi planera för verksamhetsåret 2016.

Väl mött!
Maritha Sedvallson
förbundsordförande
Astma- och Allergiförbundet

2

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

FRISKARE LIV
Astma- och Allergiförbundet är en välkänd och respekterad organisation. Hos oss
samlas människor med allergiska sjukdomar tillsammans med sina anhöriga och andra
engagerade för att göra Sverige mer tillgängligt. Tillsammans arbetar vi, på många
skiftande sätt, för ett Friskare Liv! Under 2016 fyller förbundet 60 år. Mycket har
uppnåtts under dessa år men en hel del återstår innan vi förverkligat vår vision:

Människor med allergiska sjukdomar ska kunna fungera
som likvärdiga medlemmar i samhället

Sedan förbundet bildades 1956 har antalet allergisjuka ökat kraftigt, särskilt har allergierna
ökat bland barnen. Samtidigt har dödligheten sjunkit dramatiskt, mycket tack vare
allergiforskningens framsteg och de mediciner som denna lett fram till. Men också genom
det långa och uthålliga arbete som förbundets aktiva lagt ner under årtionden för att få allt
fler att förstå allt mer om vad allergisjukdom innebär och hur viktigt det är med förståelse
från omgivningen. Genom förbundets arbete med rekommendation av produkter har det
också blivit så mycket lättare att få tag i bra anpassade produkter.
För att inte tala om vad decennier av arbete mot yrkesallerger, mot rökningen, för
allergianpassning i skolorna, för bättre märkning av innehållet i livsmedel har betytt.
För att bara nämna en del av allt som hänt under förbundets sextio år.
Vi har uppnått mycket. Men mycket återstår innan vi förverkligat vår vision. Utanförskapet
är fortfarande stort hos för de drabbade. Livskvalitén är kraftigt påverkad i familjer där en
eller flera har en kraftig allergisjukdom.
Kunskaperna om allergier är fortfarande låg inom många delar av samhället. Det gäller till
exempel inom skolans värld, inom bygg- och fastighetssektorn, restaurangnäringen och
inom handeln för att nämna några av de viktigare.
Regeringen och dess myndigheter har ingen samlad bild av allergiproblemen i samhället.
Det saknas samordnande funktioner vilket gör att lagstiftningen släpar efter och
myndigheter ofta drar åt olika håll.
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ÅRET I KORTHET
Nuvarande kongressperiod inleddes i maj 2013 och avslutas 2016 då det åter är kongress i
maj. I centrum för den här perioden har stått att uppmärksamma barnens och familjernas
allergier.
Under 2014 års valrörelse engagerades förbundets aktiva på alla nivåer i arbetet för en
klassrumspeng - ett statligt investeringsstöd till upprustning av skolans miljöer. Under
2015 förverkligades detta genom den så kallade ”skolmiljarden” finns i regeringens budget
för åren 2016-2018
Förbundet har också stött läns- och lokalföreningarna i arbetet för att stärka den regionala
organisationen. Målet är att förbundets tidigare drygt tjugo länsföreningar ska gå samma
till cirka sju regionföreningar. Under 2015 bildades förbundets andra regionförening
genom att Värmland och Västmanland gick samman.
Övergripande mål för Astma- och Allergiförbundet under kongressperioden 2013 – 15 är:




Utveckla tjänster som gör förbundets medlemmar större möjligheter att klara sin
vardag med egen kraft.
Aktivt erbjuda människor att stödja och delta i arbetet med att förändra samhället
för ett Friskare Liv.
Stärka den regionala organisationen för att öka våra möjligheter att påverka
vården och utveckla stödet till de lokala allergiföreningarna.
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VÅRT PÅVERKANSARBETE
Förbundet har en omfattande intressepolitisk verksamhet på internationell, nationell,
regional och lokal nivå och spelar en viktig roll inom flera viktiga samhällsområden som
företrädare för de stora grupper av människor med allergisjukdomar.

Arbete för en bra allergivård
Vården i framtiden
Arbetet inom vårdområdet 2015 har fokuserats på att fortsätta påverka politiker och andra
beslutsfattare att ta beslut som ger människor med någon allergisk sjukdom en bra och
likvärdig hälso- och sjukvård oavsett var i landet man bor.
Det gör vi bland annat genom att delta i det Nationella programrådet för astma/KOL på
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Vi har även uppvaktat Socialstyrelsen och skrivit till
det nybildade kunskapsrådet för att påpeka behovet av nationella riktlinjer för allergi.
Rådet kommer att under nästa år, inom ramen för rådets uppdrag, identifiera behov och
prioriteringar för framtida arbete. Förbundsordförande Maritha Sedvallson har
tillsammans med företrädare för vården skrivit en debattartikel på DN Debatt, Bristerna i
allergivården skapar oro helt i onödan.
Vi har också bistått de läns- och lokalföreningar som hört av sig, med förslag till skrivelser
och tips och råd i det lokala påverkansarbetet. I föreningsbrev har föreningarna fått
möjlighet att dela med sig av egna goda exempel, till exempel skrivelser till landsting och
kommuner.

En mer jämlik vård
En av målsättningarna för arbetet inom vårdområdet 2015 har varit att tillsammans med
länsföreningarna bidra till arbetet med implementeringen av de nya riktlinjerna. Eftersom
den slutliga versionen av riktlinjerna presenterades av Socialstyrelsen först i slutet av
november 2015 kommer implementeringsarbetet därför att ske under 2016, i samråd med
förbundets länsföreningar.
Projektet Prima primärvård (En väl fungerande primärvård för människor med kroniska
sjukdomar) har fortsatt enligt plan. Förbundet deltar i arbetet som leds av Handikappförbunden, resultatet kommer att presenteras under våren 2016.
Under flera år har vi bistått länsföreningarna i deras arbete för att få landstingen/regionerna att tillsätta fler allergikonsulenter. För första gången kan vi se att det gett resultat, i
form av två nya allergikonsulenttjänster i Stockholm län.

7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Samarbete med vården
Förbundets målsättning är att personal i primärvården och på specialistkliniker ska se oss
som en resurs och tipsa sina patienter om vår verksamhet.
Samarbetet med Sara-gruppen (representanter för olika yrkesgrupper inom vårdområdet)
har fortsatt under året. Sara-gruppen har träffats två gånger under 2015. Gisela Petersson,
Astma- och Allergiföreningen i Skåne, har deltagit på Astma- och allergisjuksköterskornas
årliga träff i Malmö för att berätta om förbundets arbete. Maritha Sedvallson,
förbundsordförande har deltagit på den årliga SFFA-dagen i Stockholm.
I Sara gruppen ingår:
Teet Pullerits, Svenska föreningen för allergologi, SFFA, till och med okt 2015.
Ulla Nyström Kronander, Svenska föreningen för allergologi, SFFA, från och med oktober
2015.
Margareta Rasmusson till och med sept 2015.
Andrea Mikkelsen, Dietisternas riksförening, DRF, från och med september 2015.
Ann-Britt Zakrisson, Astma- allergi och KOL-sjuksköterskornas förening, ASTA.
Mats Arne, Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, LSR.
Peter Odebäck, Nätverket för Astma- Allergi- och KOL-intresserade allmänläkare, Naaka.
Ronny Larsson, Nätverket för Astma- Allergi- och KOL-intresserade allmänläkare, Naaka.
Anne Kihlström, Barnläkarföreningen, sektionen för allergologi, Blf-a.
Åsa Persson, ASTA och Allergikonsulenterna.
Olle Löwhagen, professor.
Maritha Sedvallson, Astma- och Allergiförbundet.
Ulf Brändström, Astma- och Allergiförbundet.
Eva-Maria Dufva, Astma- och Allergiförbundet.
Vi driver opinion för fler allergologer, utifrån den kartläggning som SFFA (Svenska
föreningen för allergologi) gjort. SFFA:s kartläggning av allergologer presenterades i
november 2015, förbundsorförande Maritha Sedvallson fick i samband med det möjlighet
att uttala sig i SVT Nyheterna. http://www.svt.se/nyheter/inrikes/lakare-varnar-akut-bristpa-astma-och-allergispecialister Arbetet fortsätter 2016.
I juni 2015 tog förbundet initiativ till en debattartikel som publicerades på DN Debatt i juli.
Artikeln handlade om att ny kunskap inom allergiområdet inte sprids i tillräcklig
omfattning. Artikeln tog också upp att flera landsting helt saknar allergologer. I juni
uppvaktade förbundet Socialstyrelsen och påtalade att bristen på allergologer är mycket
oroande och att det är nödvändigt att ta ett samlat grepp om allergisjukdomarna.
Förbundet deltar i det Nationella programrådet för astma/KOL på Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL. Under 2015 har rådet arbetat med att ta fram olika dokument för
kunskapsstöd baserade på de Nationella riktlinjerna för astma, ta fram en skriftlig behandlingsplan, stöd för interprofessionellt arbete och riktlinjer för hur man ställer diagnos och
användning av frågeformuläret ACT. Resultatet kommer att presenteras under våren 2016.
Programrådet arbetar på uppdrag av landsting och regioner. Förbundet deltog även i en
större workshop i april om programrådets arbete.
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Rådgivning
Juridisk rådgivning
Målsättningen var att under 2015 utveckla ett system för juridisk rådgivning för förbundets
medlemmar. Det är nu förverkligat: som medlem i Astma- och Allergiförbundet finns nu
möjlighet att anlita en jurist, Patrik Magnusson, till en rabatterad kostnad av 900 kronor
per timme.
Patrik Magnusson kan hjälpa till med rådgivning och processföring inom funktionshindrades rättigheter. Det kan till exempel vara frågor som handlar om personlig assistans,
bostadsanpassning, sjukersättning, vårdbidrag eller felbehandling inom vården.
Han kan även vara behjälplig med familjerättsliga dokument (ej vårdnadstvister) till en
rabatterad kostnad, dock med en annan prissättning än för ärenden som berör
funktionshindrades rättigheter.
Under året har 8 medlemmar hört av sig till juristen för att få juridisk rådgivning.

Fråga doktorn
Under 2015 undersökte vi möjligheten att starta en ”Fråga doktorn”-funktion på
webbsidan. På grund av bristande ekonomiska förutsättningar kunde projektet inte
genomföras under året.

Internationella astmadagen 2015
Målsättningen var att uppmärksamma astma.
Ett 40-tal föreningar ordnade egna aktiviteter under veckan i samarbete med Apoteket AB.
Föreningarna informerade om astma med hjälp av bl. a kunskapsunderlaget ”Rinitastmaen sjukdom i hela luftvägen” och värvade ett hundratal nya medlemmar. Även kansliets
personal var ute på ett flertal apotek. Förbundsorförande Maritha Sedvallson intervjuades i
P4 Gävleborg. Electrolux bidrog med tre svalanmärkta produkter som lottades ut till tre
medlemmar.

Extern samverkan, 2015
Vårdnätverket, Handikappförbunden.
Nationellt Forum, Apoteket AB.
Funktionshinderrådet, Försäkringskassan.
Nationellt programråd för astma, Sveriges Kommuner och Landsting
Patient education working group, EFA.
Deltagit i arbetet med att ta fram målnivåer för indikatorer inom de nationella riktlinjerna
för astma, Socialstyrelsen.
Deltagit i Samtal om regeringens satsning på bättre vård för personer med kroniska
sjukdomar, Socialdepartementet.
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Deltagit i Hur får vi en mer jämlik och kunskapsbaserad astma- och KOL-vård i Sverige?
Arrangör Dagens Medicin.
Deltagit i Anpassning av Nationella Riktlinjer för kroniska sjukdomar, Socialstyrelsen.
Studiebesök av Tonya Winders, CEO & President at Allergy Asthma Network Mothers of
Asthmatics, USA.

Projekt inom vårdområdet 2015




Prima primärvård, (fd En väl fungerande primärvård för människor med kroniska
sjukdomar)
Integrit – ett Vinovafinansierat projekt för att utveckla registerstöd för klinisk
forskning drivet av Centrum för allergiforskning vid Karolinska Institutet
Utvecklingsprojekt inom ramen för regeringens satsning på kroniska sjukdomar

Uppvaktningar inom vårdområdet
Angående behovet av Nationella riktlinjer för allergisjukdomarna,
Lars-Erik Holm, generaldirektör, Socialstyrelsen.

Skrivelser






Till Stockholms läns landsting, för att uppmärksamma landstinget på de
konsekvenser som en eventuell nedskärning av verksamheten vid centrum för
Arbets- och Miljömedicin (CAMM) kan innebära. Skrevs tillsammans med Astmaoch Allergiföreningen i Stockholms län.
Till Socialstyrelsen, Synpunkter till Sammanställning av rekommendationer i NR för
vård av astma – underlag för kliniskt kunskapsstöd i primärvården.
Till Sveriges Kommuner och landsting, SKL, Farhågor inför att viss
inhalationsutrustning kommer att uteslutas ur läkemedelsförmånen.
Till Socialstyrelsen, om behovet av riktlinjer för allergi.

Remissvar



Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte, till
Socialdepartementet.
Nya riktlinjer, vård vid astma och KOL, till Socialstyrelsen.
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Allergi- och överkänslighet mot mat
Under 2015 har arbetet för att åstadkomma en tryggare situation i samhället för
människor med matallergier fortsatt.

Hurra, en allergisk gäst samt
Säker mat i förskola och skola
Förbundet har tillsammans med branschorganisationen Visita uppdaterat materialet
Hurra, en allergisk gäst i enlighet med implementeringen av den nya EU-förordningen
1169/2011 som började gälla från dec 2014 och gäller både förpackad och oförpackad mat.
Certifieringsordningen Tryggare Mat avslutades under 2014 samtidigt som ett nytt
egenkontrollprogram för restauranger utvecklades. En kravlista och ett avtal för detta
program har tagits fram samt intyg och klistermärken som skickas ut till restauranger vid
skrivet avtal. En restaurang har skrivit avtal i programmet och flera andra avtal är under
förhandling.
Förbundet har även uppdaterat materialet Säker mat i förskola och skola i enlighet med
implementeringen av den nya EU-förordningen 1169/2011 som började gälla i dec 2014
och omfattar både förpackad och oförpackad mat.
En baskurs och en fördjupningskurs om matallergier har tagits fram utifrån både ”Hurra, en
allergisk gäst” och ”Säker mat i förskola och skola”. Dessa kurser kan från januari 2016
köpas in till personal på kommuner, skolor, förskolor och restauranger. Syftet är att öka
kompetensen om matallergier så att bra rutiner skapas på detta område för att säkerställa
en trygg och säker mathantering för personer med allergi- eller överkänslighet mot
livsmedel.
En ny folder om matöverkänslighet har tagits fram av förbundet, vilken är tänkt att
användas i olika sammanhang som en enkel informationsskrift om allergi- och
överkänslighet för livsmedel.
Förbundet har under året deltagit i två viktiga nätverksgrupper på matallergiområdet. I
grupperna sitter representanter från oss, Celiakiförbundet, Livsmedelsverket,
Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel, olika livsmedelsföretag samt olika företag
inom dagligvaruhandeln. Diskussioner har förts och överenskommelser har fattats i
grupperna gällande branschriktlinjer, hantering av allergener samt märkningar som ”Fri
från…” och ”Kan innehålla spår av…”. Här går utvecklingen mot att ”Kan innehålla spår
av…” minskar och att branscherna istället försöker ersätta denna märkning med
gränsvärden och ”Fri från…”. En reglering av märkningen ”Kan innehålla spår av” väntas
från EU i maj 2016. Efter det måste Livsmedelsverket och branschen lagreglera märkningen
bättre.
Förbundet har under 2015 inte tagit fram två planerade infoblad om den nya informationsförordningen avsedda att sprids till medlemmar samt till livsmedelsbranschen. Istället
kommer denna information att föras ut via de nya utbildningarna, medlemsbrev, hemsida
samt genom Allergia.
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Nationell strategi för matallergiområdet
Målet för arbetet är att regeringen tar ett initiativ till en nationell strategi för matallergier.
Ursprunget är projektet Bra mat för alla som genomförts av Centrum för Allergiforskning,
CfA, på Karolinska Institutet och där förbundet varit en nära samarbetspartner. Projektet
har resulterat i en rapport där brister inom matallergiområdet på flera olika målområden i
vårt samhälle belyses samt att åtgärder föreslås för att åtgärda bristerna. Rapporten
föreslår ett nationellt centrum för matallergier.
Vi har bett om en träff med folkhälso-, idrotts- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström
som en uppföljning av besöket som vi gjorde hos honom i december 2014 tillsammans
med Teet Pullerits, ordförande för Svenska föreningen för allergologi, SFFA, samt Caroline
Nilsson, barnallergolog på Södersjukhuset. Denna gång vill vi framföra behovet av en
samlad strategi för matallergier i landet utifrån rapporten Bra mat för alla. För att
framhålla rapporten Bra mat för alla så att den används för arbete på matallergiområdet
kommer en pressträff och ett symposium att hållas i januari 2016 tillsammans med att vi
publicerar en debattartikel. Förbundet har tillsammans med Centrum för Allergiforskning
på Karolinska Institutet arbetat under hösten 2015 för att förbereda allt detta.

Remissvar


Remiss angående förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets
föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel.

Extern samverkan, 2015




Arbetsgruppen för allergi och annan överkänslighet
Matallerginätverket
Bra mat för alla; Centrum för Allergiforskning, Karolinska Institutet;
Livsmedelsföretagen

Doftöverkänslighet
Under 2015 har förbundet bedrivit ett påverkansarbete och opinionsbildning för att
förhindra doftsättning av offentliga miljöer som till exempel gallerior och muséer.
Sex procent av Sveriges befolkning är doftöverkänsliga. Dofter utgör problem i bland annat
butiker, offentliga lokaler, skolor, förskolor och i arbetslivet. Dofterna utgör ett stort hinder
för doftöverkänsliga personer som inte kan röra sig fritt i samhället utan att bli sjuka. Det
innebär att samhället inte är tillgängligt för denna grupp människor. Okunskap, oförståelse
och negativa attityder för problemet förvärrar ofta situationen. Dofter tas upp inom flera
delar av Astma- och Allergiförbundets arbete, bland annat inom skola och förskola,
föreningsliv och olika offentliga miljöer. Samverkan sker med förbundets nätverk för doftoch kemikalieöverkänsliga.
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Förbundet har uppmärksammat problemet med dofter i offentliga miljöer, verkat för att
samhällets förståelse och acceptans för problemet ökar samt har arbetat för en bättre
tillgänglighet för doftöverkänsliga personer.
Förbundet har genomfört parfymfria veckan, under vecka 44, läs mer på sidan 21.
Vi har också stöttat olika personer och grupper som har hört av sig och bett om hjälp
angående doftsättning eller blommor på flygplatser, tåg och andra miljöer där många
människor rör sig. Där har vi helt sagt nej till någon doftsättning.
Temafoldern om doftöverkänslighet har uppdaterats under 2015.

Kemikalieöverkänslighet
Många är överkänsliga mot kemikalier. Kemikalier förkommer överallt i vårt samhälle och
vi inom förbundet måste därför bevaka området. Forskare misstänker även att kemikalier
som vi kommer i kontakt med i vardagen bidrar till allergiutveckling.
Förbundet har under 2015 arbetat för att bevaka påverkan av kemikalier på astma och
allergier för att svara på frågor och ge stöd till medlemmar som drabbas av detta.

En bra livsmiljö
Partiklar i utomhusluften
De partiklar i utemiljön som anses ge skadlig inverkan på hälsan härstammar främst från
vedeldning, dieselavgaser och dubbdäck. Alla dessa företeelser fortsätter att intressera
forskare och beslutsfattare på alla nivåer i samhället. Under 2015 har förbundet bevakat
dessa områden för att kunna svara på frågor och ge stöd till medlemmar som är drabbade.

Pollenprognoser
Pollenprognoserna är hotade på grund av att de ekonomiska förutsättningarna för
verksamheten har förändrats kraftigt under de senaste åren.
Förbundet har haft överläggningar med Naturhistoriska Riksmuseet kring arbetet med
pollenprognoserna samt hur deras framtid kan säkras.

Ett tillgängligt samhälle
Förbundets arbete med funktionshinderspolitik, mänskliga rättigheter och diskriminering
lyfter fram vikten av att samhället är tillgängligt för alla. Tillgänglighet i skola och förskola,
flerfamiljshus och offentliga miljöer står i fokus för våra insatser.
Som mål för hela kongressperioden 2013-16 står att den funktionshinderspolitik som
riksdagen beslutat ska öka tillgängligheten för människor med allergiska sjukdomar.
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Under 2015 inriktades arbetet på att öka tillgängligheten och medvetenheten i samhället
om mänskliga rättigheter och FNs konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.

Pälsdjur
Målet var att upprätta respekt för problemen med pälsdjur i offentliga miljöer, och att
samma respekt gäller i de fall då man inför pälsdjur inom vård och omsorg. Förbundet
verkade också för att inleda samverkan med aktuella myndigheter och organisationer för
att ta fram en gemensam strategi när det gäller så kallade ”läshundar” i skolor.
Förbundet har under året samverkat med andra funktionshinderorganisationer (Dyslexiförbundet FMLS, Autism- och Aspbergerförbundet och Attention) för att ta fram underlag
till en vägledning för hur läshundar får införas i skolan. Vi har även haft möten med Specialpedagogiska skolmyndigheten som visat intresse och träffat projektledare för projektet
Bokhunden. Förbundet har skrivit till regeringen om att Skolverket bör få ett regeringsuppdrag för att ta fram en vägledning om läshundar och om behovet av reglering när det
gäller hur hundar införs i vård och omsorg. Utbildningsdepartementet har svarat att de tar
med frågan i sitt arbete framöver men att det inte är aktuellt att ta beslut om detta nu.
Förbundet har tagit fram mallar och en guide för allergiföreningarnas lokala påverkansarbete när det gäller pälsdjur i vård och omsorg. Förbundet har också kontaktat Sveriges
kommuner och landsting för spridning av de vägledningar om djur i vård och omsorg som
tagits fram under 2015.
Temafoldern om pälsdjur har uppdaterats och en checklista har tagits fram för att
underlätta att den praktiska vägledningen om hundar i vård och omsorg tillämpas.
Förbundets ordförande medverkade i en konferens, arrangerad av projektet Bokhunden,
om läshundar i skolan och tog där upp allergiaspekter och behovet av en vägledning för
läshundar i skolan.
Vi har skrivit till Svensk Handel och bett dem informera klädkedjor/affärer om problemen
som kan uppstå för personer med pälsdjursallergi och en uppmaning att inte tillåta
pälsdjur i deras klädbutiker. Förbundet påminde Svensk Handel i slutet av året men har
inte fått svar på om de haft möjlighet att skicka ut information till sina medlemsföretag.
Förbundet medverkade under hösten i ett inslag om ledarhundar och allergi i SVT Plus och
ett inslag i P4 Kronoberg om pälsdjur på äldreboende samt i en artikel i Göteborgs-Posten
om att förbundet är kritiska mot att ta med hundar på krogen (sällskapsdjur).

Doft- och kemikalieöverkänslighet
Ett mål med arbetet under 2015 var att uppmärksamma problemet med dofter i offentliga
miljöer och verka för att samhällets förståelse och acceptans för problemet ökar.
Astma- och Allergiförbundet har tillsammans med Astma- och Allergiföreningen i
Stockholms län gjort yttranden till miljö- och hälsoskyddsnämnderna i Solna stad och i
Södra Roslagens eftersom luften doftsätts i köpcentra i Solna Centrum respektive Täby
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centrum. Vi har även yttrats oss till Länsstyrelsen i Stockholms län när beslutet om att
förbjuda doftsättning i Solna Centrum överklagats.
Förbundet medverkade under våren i en intervju om doftöverkänslighet i tidningen
Kollega.
Under Parfymfria veckan genomfördes många opinionsbildande aktiviteter läs mer om
detta på sidan 21.

Tobaksrök
Målet var att skapa uppmärksamhet kring behovet av att tobakslagen skärps så fler miljöer
blir rökfria.
I början av året uppvaktade vi politiskt sakkunnig till folkhälsoministern om behovet av att
utöka tobakslagen med rökfria utomhusmiljöer. Vi skickade också en skrivelse till socialdepartementet.
Förbundet har träffat miljöansvarig hos SABO (allmännyttans fastighetsägarorganisation)
om vikten av rökfria och allergianpassade flerbostadshus. I samarbete med Riksförbundet
VISIR skickades en projektansökan, ”Rökfria hem”, in till Folkhälsomyndigheten under
hösten. Projektmedel beviljades dock inte.
Förbundet har också skrivit till vår europeiska samorganisation, EFA, med en uppmaning
att arbeta för att fler medlemsländer i EU inför rökfria miljöer. Förslaget bemöttes positivt
av EFAs styrelse som beslutade arbeta med frågan framöver.
Tillsammans med Tankesmedjan Tobaksfakta har vi träffat Hyresgästföreningens
ordförande för att diskutera måldatum för Rökfritt Sverige 2025 och behovet av rökfria
flerbostadshus.
Under våren medverkade vi i SVT Debatt om rökfria uteserveringar i samband med att
regeringen offentliggjort sin syn på rökfria miljöer. Förbundet tog fram pressmeddelande
om behovet av fler rökfria flerbostadshus inför WHO:s Tobaksfria Dag (31 maj). En
debattartikel om behovet av lagstiftning för fler rökfria utomhusmiljöer publicerades i SvD
Opinion inför tobaksfria veckan.

Tillgänglighet i skolan och förskolan
Målet var att uppmärksamma den dåliga inomhusmiljön i landets skolor och förskolor, och
bristen på anpassningar för barn med allergi, för att på det sättet verka för en förbättring.
Under 2015 var målet att 250 nya skolor/förskolor registreras på allergironden.se - den
digitala allergironden i förskolor och skolor
Ett mål var också att följa upp förbundets valfråga, klassrumspengen, och arbeta för att ett
statligt stöd införs för upprustning av skolans arbetsmiljö.
Under våren medverkade förbundet i ett projekt om allergironden tillammans med arbetssökande ungdomar, Astma- och Allergiföreningen i Nacka-Värmdö, Miljö- och Energitekniska föreningen, ventilationsföretaget Bengt Dahlgren och Arbetsförmedlingen i Nacka
kommun. Syftet med projektet var att öka användningen av allergionden på förskolor och
skolor i kommunen och att intressera arbetssökande ungdomar i arbete för fastighets- och
ventilationsbranschen genom att göra allergironder och luftmätningar. Åtta förskolor och
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fem skolor besöktes av ungdomarna som handleddes och utbildades av bland annat
förbundet.
Inför skolstarten uppdaterades allergironden.
Under året har förbundet spridit information om allergironden genom föreläsningar till
förskole- och skolpersonal i Solna och Nacka kommun, till skolsköterskor i elevhälsan i
Lidköpings kommun, på Specialpedagogiska skolmyndighetens konferens om tillgänglighet
för elever med medicinska funktionsnedsättningar riktad till bland annat specialpedagoger
och skolsköterskor samt en konferens om allergi i skolan i Heberg, arrangerad av
funktionshinderrörelsen i Halland.
181 skolor och 236 förskolor (totalt 504 verksamheter) hade i slutet av 2015 registrerat sig
på allergironden.se och av dessa hade 139 (ca 28%) påbörjat en handlingsplan.
Sammanlagt 205 skolor och förskolor registrerade sig på allergironden.se under 2015.
I början av året skickade förbundet, tillsammans med Unga Allergiker, en skrivelse till
regeringen med uppmaningen att prioritera det statliga stödet för upprustning av
skollokaler i vårbudgeten. Regeringen beslutade sedan avsätta ett statligt stöd på en
miljard kronor under tre år (skolmiljarden) till upprustning av skolornas inomhusmiljö
(bland annat åtgärder för förbättring av ventilation, fuktskador och bättre städning).
Vi har tagit fram mallar för skrivelser och guide för lokalt påverkansarbete om det här
stödet till allergiföreningarna.
I början av december kom information om att stödet hotades på grund av det ekonomiska
läget och förbundet gick ut med ett brett upprop med opinionsbildning i media och sociala
medier för att bevara skolmiljarden. En skrivelse om att bevara skolmiljarden i
ändringsbudget för 2016 skickades också till regeringen, i samarbete med fem andra
organisationer. Regeringen beslutade i ändringsproposition till budgeten att behålla
stödet.
Förbundet har under hösten medverkat i föreläsningar, arrangerade av ventilationsbranschen, om skolluftens påverkan på elevernas hälsa och prestationer. Dessa var riktade
till bland annat beslutsfattare och fastighetsägare. Föreläsningar har hållits i Värnamo,
Huddinge och Örebro kommun.
Vi har även ingått i en referensgrupp till skolprojektet LAGA skolan som Unga Allergiker
driver med syfte att öka tillgängligheten och inflytandet i skolor för elever med allergi och
glutenintolerans.
En debattartikel med flera undertecknare publicerades i början av året i tidningen Dagens
Samhälle ” Elevers hälsa och resultat riskeras i budgetspelet”. Förbundets innemiljöombudsman medverkade i en intervju om skolans inomhusluft i ett temanummer om
inomhusmiljö för tiningen VVS-forum. Ett pressmeddelande har tagits fram om att det
statliga stödet för upprustning av skollokaler hotas.

Övrigt om tillgänglighet och diskriminering
Förbundet har under året ingått i referensgrupper för en ny digital version av Byggvarudeklarationerna och i regeringsuppdrag till Kemikalieinspektionen om farliga ämnen i
byggmaterial (ett uppdrag som förbundet medverkat till att initiera).
Kemikalieinspektionen föreslår i sin rapport till regeringen att en lagstiftning införs för
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reglering av farliga ämnen och emissioner från byggmaterial i ytskikt som golv, väggar och
tak.
Checklistan Allergirond för kontor har lagts upp på förbundets webbplats och marknadsförts till Arbetsmiljöverket och fackförbundet Unionens medlemmar via dess tidning
Kollega.
En temafolder om bra växtval (inomhusväxter) för personer med allergi och annan
överkänslighet har tagits fram.
Förbundet har gjort stöttat allergiföreningar genom att medverka i samtal om vad familjer
som har barn med allergi bör tänka på i skolan och i hemmet samt om rökfria
flerbostadshus.

Samverkan inom tillgänglighetsområdet
Vi vill öka tillgängligheten i samhället via funktionshinderrörelsens samråd med strategiska
myndigheter för funktionshinderspolitiken och påverkan av andra myndigheter eller
beslutsfattare.
Vi arbetar också för att ett nationellt kompetenscentrum för inomhusmiljö bildas.
Förbundet har ingått i en arbetsgrupp som bedrivit påverkansarbete och opinionsbildning
med detta som mål. Något kompetenscentrum för inomhusmiljö har ännu inte bildats.
Förbundets innemiljöombudsman representerade EFA och brukarperspektivet i en paneldiskussion vid den internationella innemiljökonferensen Healthy Buildings i Eindhoven,
Holland.
Förbundet har under året blivit medlem i föreningen Med lagen som verktyg som arbetar
för att få fram rättspraxis när det gäller bristande tillgänglighet som diskriminering för
personer med funktionsnedsättning (Organisationen Independent Living har tillsammans
med Handikappförbunden fått ett Arvsfondsprojekt beviljat för att informera om
förändringen i diskrimineringslagen).
Vi finns representerade i samrådsgrupper med strategiska myndigheter för funktionshinderspolitiken som Arbetsmiljöverket, Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Vi är också med i Boverkets Byggråd och är medlemmar i
Tankesmedjan Tobaksfakta och innemiljöorganisationen SWESIAQ.
Förbundet har deltagit i workshops, och tillsammans med Unga Allergiker lämnat in
synpunkter till Myndigheten för delaktighet om den nya strategin för funktionshinderspolitiken. Förbundet har även lämnat in synpunkter till samma myndighet om innovation
och vilka behov vi ser om detta på allergiområdet.
Förbundets ombudsman för mat, konsument och utomhusmiljö deltog på två möten i SJs
handikappråd.
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ALPIN-projektet
ALPIN står Allergiprevention för invandrare och var ett projekt med medel från EU. Inom
projektets ram har ett informations- och utbildningsmaterial om inomhusmiljö i bostaden,
tagits fram specifikt till nyanlända anhöriginvandrare. Materialet finns nu på webbplatsen
VaMed.se som riktas till ansvariga för undervisning i svenska för invandrare (SFI) i många
av landets kommuner. Förbundet har medverkat i framtagning av fakta om inomhusmiljö,
faktagranskning av materialet och upphandling av bild- och filmmaterial.
Vid en konferens i Uppsala under våren visades materialet upp första gången för personer
från kommuner som yrkesmässigt arbetar med nyanlända och slutfördes sedan sommaren
2015 då projektet avslutades..

Remissvar inom tillgänglighetsområdet
Boverkets förslag till svensk tillämpning av nära- nollenergibyggnader
Europeisk standard mätning för av kemiska emissioner från byggmaterial
Regeringsuppdrag Expertfunktion för byggskador, rapport 2014:22 från Boverket
Synpunkter på förstudie för revidering av föreskriften om Arbetsplatsens utformning,
Arbetsmiljöverket (AFS 2009:2)

Skrivelser











Många vinster med att behålla skolmiljarden i ändringsbudget för 2016!
Uppdrag om vägledning för hundar i skolan och lagreglering av
tjänstehundar i samhället
Initiatives for smoke-free environments in European countries
Yttrande med anledning av överklagat beslut om doftsättning i Solna
Centrum
Yttrande med anledning av doftsättning i Solna Centrum
Yttrande med anledning av doftsättning i Täby centrum
Satsa på statligt stöd till upprustning av skolornas inomhusmiljö
Behov av rökfria utomhusmiljöer
Synpunkter till MFD på ny strategi för funktionshinderspolitiken
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PRODUKTGRANSKNING
Granskning och rekommendation är en viktig verksamhet för förbundet då den driver
utvecklingen framåt kring att ta fram produkter som är lämpliga för våra medlemmar
samtidigt som den bidrar till att öka kännedomen om förbundet.
Produkter med vår märkning syns i många sammanhang där konsumenten dagligen
befinner sig. Verksamheten är också en viktig inkomstkälla för förbundet. Under 2015 har
intäkterna förbättrats kraftigt jämfört med 2014. Det innebär att de nu ligger på nivåer
jämförbara med vad som tidigare gällt.
Under 2015 har granskningsrådet bytt samordnare, Jan Olsson har gått i pension och
ersatts av Christine Sandberg. I slutet av året arbetades en avtalsmall fram, i samråd med
en jurist, för att säkerställa de uppgörelser som förbundet knyter med företagen. Detta
inkluderar ett uppdaterat arbetssätt för avräkning mot företagen för att säkerställa
förbundets intäkter i samförstånd med förbundets revisorer. Under andra halvåret har
också en digitalisering av samtliga avtal och befintliga granskningsdokument skett. De
dokument som ingår som arbetsverktyg i processen har också börjat uppdateras.
Befintliga avtal har förnyats enligt gällande ordning. Under året har en del avtal sagts upp
på företagens begäran men det har också tillkommit nya samarbetspartner samt nya
produktgrupper.
I samarbete med nordiska syskonorganisationer initierades en process att utreda
förutsättningarna för en nordisk produktmärkning.

Granskningsrådet
Följande har ingått i Granskningsrådet under 2015
Lars Belin
Anders Bohman
Marléne Isaksson
Emma Larsson
Jan Olson (t.o.m. maj)
Christine Sandberg (fr.o.m. maj)
Dessutom har ytterligare experter tillfrågats när så behövts
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VÅR KOMMUNIKATION
Förbundet och media
Målet under 2015 har varit att skapa förutsättningar för förbundet och dess föreningar att
uppnå de intressepolitiska målen och att initiera, driva och synas i den politiska debatten.
Astma- och Allergiförbundet har under de senaste åren ökat sin närvaro i media genom ett
stort antal pressmeddelanden och goda kontakter med journalister och redaktioner.
Förbundet har synts i många olika sammanhang, bland annat i SVT Nyheterna om vikten av
att införa hundar i vård och omsorg på ett ordnat sätt, i SVT Opinion om att förbjuda
doftsättning i offentliga miljöer och i SVT Debatt för att diskutera rökfria utemiljöer.
Den Parfymfria veckan i slutet av oktober fick stor uppmärksamhet, TV4 Nyheterna,
Expressen, Metro, TT, Nordegren & Epstein i P1 och många fler uppmärsammade veckan.
Ett stort antal P4 redaktioner runt om i landet gjorde lokala reportage, där lokala
representanter fick möjlighet att uttala sig. Även SR arabiska gjorde ett inslag.
Läns- och lokalföreningarna har fått stort utrymme i media under året, särskilt under
pollensäsongen, under Allergi-i- butik veckan och under Parfymfria veckan. De föreningar
som har velat har fått hjälp med att formulera pressmeddelanden. Vid ett par tillfällen har
mallar skickats ut till föreningarna som de sedan kunnat göra om till sitt eget
pressmeddelande.
Förbundet medverkade under hösten i ett inslag om ledarhundar och allergi i SVT Plus och
ett inslag i P4 Kronoberg om pälsdjur på äldreboende samt i en artikel i Göteborgs-Posten
om att förbundet är kritiskt mot att ta med hundar på krogen (sällskapsdjur).
Samverkan med Astma- och Allergiförbundets forskningsfond har skett i enlighet med den
plan som gemensamt togs fram i början av året.

Dagar som särskilt uppmärksammats under året





Världsastmadagen den 5 maj
Allergi i butik, v 37.
Parfymfria veckan, v 44.
Tobaksfria veckan, v 47.

Sociala medier
Astma- och Allergiförbundet finns på Facebook, Twitter och Instagram.
Antalet gillare på Facebook har ökat från 5 300 till närmare 6000. Det mest delade inlägget
är den första puffen (150911) för Parfymfria veckan som delades 501 gånger. Målgrupp för
Facebook är medlemmar och andra som är intresserade av astma och allergi.
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På Twitter har antalet följare ökat från 900 till 1188. Målgrupp för twitter är journalister,
redaktörer och beslutsfattare.
Ett Instagramkonto har öppnats i mitten av året. Tanken är att nå en yngre målgrupp, som
vi inte når idag. Under året har vi gjort ett trettiotal inlägg och kontot har 75 följare.

Parfymfria veckan
Under hösten 2015 gjorde de nordiska ländernas en satsning på en gemensam kampanj för
uppmärksamma problemet med dofter i samhället. Målsättningen i Sverige var att öka
medvetenheten hos allmänheten och visa på behovet av ett hänsynstagande då
parfymdofter blir ett tillgänglighetshinder för personer med doftöverkänslighet.
Ett kampanjmaterial togs fram för att kunna uppmärksamma ämnet med utgångspunkt i
att de flesta som inte har problem med parfymallergi eller allmän överkänslighet mot
dofter, använder parfym och parfymerade produkter. För att nå ut till dem fick budskapet
inte bli i en anklagande ton.
Föreningar runt om i landet engagerade sig och deltog genom att beställa ett kit
innehållande kampanjmaterial och varuprover för att under kampanjveckan aktivt sprida
detta på sina lokala orter. 40 kit beställdes och även flera privatpersoner beställde material
från webshopen om parfymfritt och doftöverkänsliget för att själva sprida i sina sociala
nätverk.
Totalt 2000 flyers med kampanjbudskapet på skickades ut inför kampanjveckan. Över 3000
foldrar om doftöverkänslighet gick åt och över 1300 dekaler med parfymflaskan på samt
över 1100 dekaler om att välja parfymfritt beställdes under oktober månad.
Nästan 4000 varuprover från Apoteksgruppen och Neutral skickades dessutom ut till
föreningarna genom kitten
Ett stort pressarbete gjordes för att nå ut i media och resultat blev mycket gott med inslag i
bland annat TV4Nyheterna, Expressen, Metro och ett stort antal lokala P4 redaktioner.
Flera aktörer knöts till kampanjen och drev egna uppmärksamhetskampanjer på ämnet i
sina kanaler och butiker med hänvisning till förbundets kampanj. Det material som togs
fram togs emot mycket väl av de olika mottagarna och arbetet med hur detta material kan
användas i andra sammanhang har pågått under årets slut. Inför kommande år har vi en
stor förhoppning att bygga vidare på detta goda resultat.

Hemsida
Förbundets hemsida är en viktig resurs för förbundets kommunikation. Den är i många fall
den första kontakt som utomstående får med förbundet. Den tekniska utvecklingen av
hemsidor är snabb, och detsamma gäller hur människor tar del av informationen på
sajterna.
Under året inleddes därför ett arbete att förnya hemsidan. En utgångspunkt var att den
befintliga hemsidan inte var gjord för att anpassa sig efter besökarens skärmstorlek.
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Eftersom alltfler besöker webben via mobil eller läsplatta istället för via dator var en
förändringav denna helt nödvändig.
Utöver hemsidan har förbundet ett antal informations- och kampanjsidor. En
genomripande översyn även av dessa ingick i det arbete som inleddes 2015.

Stöd till föreningarna, media och opinionsbildningen
Föreningarna har också fått hjälp med att formulera pressmeddelanden och skrivelser till
politiker när man önskat det. Det har bland annat handlat om att länsföreningarna vill ha
fler allergikonsulenter, något som de flesta län har ett stort behov av. Det har också gett
resultat, i Stockholms län beslutade landstinget att tillsätta två nya
allergikonsulenttjänster.
De lokala Astma- och Allergiföreningarna har också synts mer i media än tidigare. Det har
bland annat handlat om pollenfällor, allergivaccination, allergisanerade förskolor,
doftsättning av gallerior, rökfritt på offentliga platser och föreningarnas lokala aktiviteter i
samband med barnallergiåret.

Allergia
Förbundets medlemstidning Allergia har under året utkommit med åtta nummer. Allergia
har förmedlat nyheter inom området, aktuell forskning, reportage, recept och tips med
mera. Två nya avdelningar med egna vinjetter har införts: ”Fråga doktorn” och
”Nätspanaren”.
Tidningen har speglat organisationens arbete, bland annat genom att skriva om riktlinjer
för astmavården, möjligheter att stoppa rökning på allmän plats och i bostäder,
familjestödsprojektet samt den ökade användningen av hundar i vård, omsorg och skola. I
samband med parfymfria veckan handlade flera artiklar om doftöverkänslighet. Tidningen
har ingått i de informationspaket som kunnat beställas av föreningarna till kampanjerna
”Astmadagen”, ”Parfymfria veckan” och ”Allergidag i butik”.
Material från Allergia har spridits vidare på förbundets hemsida och på Facebook och
Twitter, där det fått bra respons. Allt innehåll har varit tillgängligt på allergia.se.
Under året har tidningen fått uppskattande respons från läsare som tackar för artiklar och
recept som de haft nytta och glädje av i sin vardag.
Under våren skedde en översyn av Allergia med syfte att förnya tidningen och spara
pengar. Resultatet blev att Allergia från och med 2016 kommer att ges ut med sex nummer
om året som papperstidning och att en satsning görs på en utvidgad webbtidning. Beslut
fattades också om att varje nummer ska ha ett tema och att temat ska kommuniceras till
annonssäljarna för att öka försäljningen.
Under hösten har arbetet med att utveckla webbtidningen pågått och det beräknas vara
klart i början av 2016.
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Redaktionsråd
Under året inrättades ett redaktionsråd bestående av de redaktörerna Annika Olsson och
Lena Granström samt Solveig Enberg, Marie Göthe och Emma Larsson från förbundets
styrelse.

Allergifakta 2015
Årsskriften Allergifakta 2016 utkom i december 2015 och har tema Astma- och
Allergiförbundet 60 år. Den är tänkt att användas i olika sammanhang under förbundets
jubileumsfirande. Förbundets historia skildras genom berättelsen om en kvinna som varit
aktiv medlem i 60 år samt med en tidslinje med höjdpunkter under samma tidsperiod.
Tre forskningsprojekt som fått bidrag från Forskningsfonden presenteras. Forskarna blickar
i artiklarna både bakåt och framåt i tiden. Beslut om 2015 års anslag fattades efter
skriftens tryckning och saknas därför.
Skriften innehåller artiklar om verksamheten med de rekommenderade produkterna och
om Forskningsfonden.
Allergistatistikavsnittet är en upprepning av föregående års utgåva med anledning av att
inga nya siffror presenterats under året.
Årsskriften sändes ut till samtliga läns- och lokalföreningar, samt till Forskningsfondens och
Barnallergifondens givare och till nära samarbetspartners, strax innan jul. Pressinformation
om den skickas ut vid samma tid. Den finns tillgänglig för beställning och i pdf-format på
allergiforskning.se samt i förbundets webbshop.
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PROJEKT
Allergifamiljestöd
Familjestödsprojektet är ett tre årigt projekt som finansieras av medel från Allmänna
arvsfonden. Projektet har nu drivits i två år. Projektet syftar till att erbjuda barnfamiljer
med svår allergisjukdom stöd för att klara vardagen med egen kraft.

Allergifamiljedagar
Under året har ett centralt stöd erbjudits till barnfamiljer i form av Familjestödsdagar på
Södergården, en ny verksamhet som erbjuder barnfamiljer med svår allergi att möta andra
familjer i samma situation, få kunskap och utbyta erfarenheter under en långhelg.
Förbundet har här kunnat ge bra information och stöd till de som har planerat, lagat och
serverat maten vid familjestödshelger på Södergården Åre.
Två barnfamiljshelger har genomförts samt en helg för tonårsfamiljen.




vecka 6 Barnfamiljshelg
vecka 13 Tonårshelg
vecka 38 Barnfamiljshelg

Astma- och allergisjuksköterskeföreningen, ASTA, har genomfört intervjuer med föräldrar
som deltagit på Allergifamiljedagarna. Detta har gett viktiga nya kunskaper kring föräldrars
erfarenheter av att ha barn med svår allergisjukdom.

Föräldrastödsgrupper
Inom projektet har också lokala föräldrastödsgrupper startats för att erbjuda ett stöd till
barnfamiljer med astma, allergi och annan överkänslighet. Här kan man träffa andra
allergiföräldrar för att stödja och lära av varandra.
Under året har ytterligare lokala grupper startats och totalt finns vid slutet av året 13
grupper.
Den 6 september hölls ett heldagsseminarium för de som startat lokala föräldragrupper,
med syftet att träffa andra som också leder föräldragrupper, dela erfarenheter och ta hjälp
av varandra. Deltagarna fick även ta del av en föreläsning av Marina Jonsson, barnsjuksköterska och allergisamordnare på Centrum för Arbets- och Miljömedicin, Stockholms
läns landsting. Temat var ”Erfarenheter utifrån ett föräldraperspektiv hur det är att ha ett
barn med astma/allergi- praktik och forskning".
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Empowerment
Empowerment är ett treårigt projekt som finansieras med medel från Postkodlotteriet.
Syftet är att utveckla nya vägar för människor med allergiska sjukdomar att klara sin vardag
med egen kraft . Som medel för att nå målet ska nya verktyg utvecklas med nyttjande av
nutida teknik och i nära samverkan med målgruppen.
Projektet startade under slutet av 2015.

Bättre vård för kroniskt sjuka
Socialstyrelsen beviljade förbundet medel för ett projekt med att utveckla en astma-app
där målet var att de som nyttjade den dels skulle kunna förbättra sin medicinering dels att
ta tillvara de erfarenheter detta ger i forskningen.
Projekttiden var kort, bara sex månader. Utvecklingen av appen nådde inte målet under
projekttiden men avgörande steg framåt togs.
Projektet drevs i nära samverkan med Centrum för Allergiforskning.
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MEDLEMMARNA OCH
ORGANISATIONEN
Kongressen 2013 öppnade organisationen för nya verksamhetsformer. Den gav också hög
prioritet åt arbetet att förändra förbundets regionala organisation. Dessa prioriteringar har
präglat arbetet även under 2015 – tillsammans med fortsatta ansträngningar att öka
nyrekryteringen av medlemmar och att även stödja det lokala arbetet.
Genomarbetade materialkit har tagits fram inför kampanjdagar, regionala samlingar för
aktiva har inriktats på utvecklingsfrågor. Arbetet med att sammanslå befintliga
länsföreningar till färre men starkare regioner har resulterat i att förbundets andra
regionförening bildades när region Mellansverige bildades genom en sammanslagning av
länsföreningarna i Värmland och Västmanland.
Förbundet är medlem i Ideell Arena. Genom dess nätverk finns förbundskansliet med i ett
sammanhang där frågor kring utveckling av den ideella sektorns verksamhet står i fokus.

Medlemmarna
Vid årsskiftet hade Astma- och Allergiförbundet 19 234 medlemmar, en minskning med
320 medlemmar. Av våra medlemmar är 72 procent kvinnor och åldersmässigt ser
fördelningen ut ungefär som svenska befolkningen i övrigt med två undantag, vi har få
medlemmar i åldern 20-30 år och många medlemmar över 65 år i förhållande till
normalkurvan för Sveriges befolkning.
Vår satsning på medlemvärvning har resulterat i 2 850 nya medlemmar under året. Vårt
mål under året var 3 500 nya medlemmar.
86 procent av de nuvarande medlemmarna förnyar sitt medlemskap. Vi uppfyller därmed
vårt mål på 85 procent förnyelse.
Vi har fortsatt att erbjuda rabatterat medlemskap under sommarmånaderna maj-augusti.
Under 2015 provade vi även på en ny kampanj mellan september-november, prova påmedlem utan kostnad i 3 månader.
I samband med årsaviseringen gjorde vi en särskild satsning på att få fler medlemmar att
betala avgiften via autogiro, alla som gick över till autogiro fick en Sverigelott som tack.
219 medlemmar nappade på det erbjudandet.
Ett särskilt erbjudande gick även i år ut till cirka 200 medlemmar som ska fylla 65 år under
2016 om att gå över till autogiro och endast betala 65 kr (5 kr i månaden) i medlemsavgift
för hela året. Det erbjudandet gav 47 nya autogiromedlemmar, vilket motsvarar 24
procent.
I dagsläget har vi totalt sett över 1500 medlemmar som betalar sin medlemsavgift via
autogiro.
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Bildande av regioner
Kongressen 2013 beslutade om en övergång från länsföreningar till regionföreningar med
målsättningen att de då befintliga 21 länsföreningarna skulle gå samman för att bilda
sammanlagt cirka sju regionföreningar.
Under året bildades förbundets andra region genom att de tidigare länsföreningarna
Värmland och Västmanland bildade Mellansvenska regionen. Regionen har en anställd
ombudsman på 75 %.

Den lokala verksamheten
Vid årsskiftet fanns det 120 lokalföreningar och regionföreningar. Under året har 7
föreningar lagts ned, 4 slagits samman eller reorganiserats och 2 nya har bildats.
Under våren genomfördes regionala konferenser på fem platser runt om i landet med
fokus på lokalt påverkansarbete, förbundets kampanjdagar, regionalisering, Vision 2025
och bildandet av lokala föräldragrupper och under hösten på sex platser med fokus på
påverkansarbete men också på förberedelserna för nästa års kongress.
Arbetet att stötta föreningarna med egna hemsidor har fortsatt. Över femtio föreningar
har idag sina lokala hemsidor på den sajt förbundet tagit fram speciellt för detta.
Ett Föreningsbrev har skickats ut månadsvis via e-post till 430 av förbundets aktiva. Det
skickas även ut på papper till ett mindre antal aktiva som önskar få informationen på detta
sätt.
Ett Medlemsbrev, även det månadsvis, har skickats ut via e-post till alla medlemmar som
har angett en epostadress, vilket under 2015 var drygt 8 000 personer.
För att stimulera studieverksamheten har ett ekonomiskt stöd om 100 kr per deltagare
lämnats till föreningarna.
Förbundet har bistått läns-, lokal- och regionföreningar med omfattande organisatoriska
insatser utöver det som nämnt här ovan, i form av såväl besök från förbundskansli och
förbundsstyrelse som genom stöd och rådgivning via mejl och telefon.
Datasystemet för förbundets medlemsregister är nu sex år gammalt och i stort behov av en
genomgripande uppgradering. Beslutet om en sådan satsning togs under hösten.
Genomförandet sker under 2016.

Föreningskonferens 2015
Föreningskonferensen genomfördes den 9-10 maj på Aronsborg i Bålsta. Cirka 130
deltagare från förbundets lokal- och länsföreningar deltog. Konferensens inriktning var att
ge ny kunskap men framför allt att lyfta fram de lokala aktiviteterna för att göra
erfarenhetsutbytet för de närvarande föreningarna så bra som möjligt. Eftersom vi närmar
oss slutet på kongressperioden ingick också att påbörja förberedelserna genom att inleda
diskussioner om vad som borde prägla nästa kongressperiod.
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Dagen innan Föreningskonferensen genomfördes en särskild samling för de lokalt och
regionalt anställda.

Matallergikortet.se
Medlemsförmånen Matallergikortet är nu kopplad direkt till vårt medlemsregister så att
man kan anmäla sig som medlem och komma åt tjänsten när som helst. Dessutom är den
mer lättillgänglig genom att den fått en egen webbsida - Matallergikortet.se – samt att
sidan är responsiv, den anpassar sig alltså till alla olika format (dator, surfplatta,
mobiltelefon).
Ett nytt inslag på Matallergikortet.se är sidan Resa med allergi där förbundets medlemmar
kan få tips och råd när de ska ut och resa.
På Matallergikortet.se kan medlemmar nu översätta över 130 födoämnen till över 30
språk, själv skriva ut kortet eller spara det som en bild i sin mobil. Man kan spara sitt kort
för framtida bruk och enkelt ändra språken man visar upp på kortet.

Södergården Åre
Förbundets anläggning i Åre-området är ett viktigt andningshål för Sveriges svårast
allergisjuka. Här är luften frisk och miljön anpassad för allergiska personer. Det är doftfritt,
djurfritt och det finns speciella regler kring vilka livsmedel man får ta in.
Målet för 2015 var att fortsätta ökningen av besökare – målet sattes till en tioprocentig
ökning.
Södergården Åre har ökat sin beläggning med drygt tretton procent under 2015. Under
2015 uppgick antalet gästnätter till 3 075. Det är en ökning med 362 nätter (2014 var det 2
713 gästnätter). Det här är första gången som antalet gästnätter på ett år passerar 3 000!
Arbetet fortsätter med att utveckla Södergården Åre såväl som andningshål som kursgård
för i första hand landets allergiföreningar.
Anläggningen finns nu med i Åre kommuns digitala webbplats där vi marknadsför oss
under boende och annonserar ut våra aktiviteter.
För att fortsätta att utveckla Södergården Åre har vi tagit fram en digital utvärderingsenkät
och denna skickas nu ut till alla som besökare efter deras vistelse.
Vi har också undersökt möjligheterna att synas under UNESCO´s möte som ska ske i
Östersund/Åre-området under hösten 2016. Det är ett mycket stort evenemang med
deltagare från ett stort antal länder och som kommer att uppmärksammas stort och på
många sätt.
Under Föreningskonferensen 2015 uppmärksammades Södergården Åre på flera sätt,
bland annat genom ett särskilt seminarium där föreningsaktiva diskuterade den fortsatta
utvecklingen av anläggningen.
En anpassning av avgifterna på Södergården Åre pågår så att vi succesivt närmar oss en
nivå som motsvarar andra anläggningar i området. Detta är en nödvändighet för att minska
dagens ensidiga beroende av statsbidraget.
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Under 2015 har bygden försetts med fiber vilket ger en snabbare och säkrare internet.
Dragningen in i anläggningen förbereddes under 2015.
Under året har också alla fönster bytts ut mot nya i hela 500-korridoren.

Postkodlotteriet/Blomsterfonden, Victoriafonden och
Radiohjälpsfonden
Under året har 1 042 500 kr delats ut från Postkodlotteriet/Blomsterfonden till förbundets
lokal- och länsföreningar. Medlen gick till projekt kring lägerverksamhet, till verksamhet på
Södergården Åre, till nyskapande verksamhet, samt till verksamhet riktad till äldre/vuxna
och till utbildning av förtroendevalda.
Tack vare medlen från Postkodlotteriet har bidragen kunnat hållas på denna höga nivå.
Söktrycket har ökat, därför har förbundsstyrelsen sett över kriterierna för utdelning.
Förbundet samordnar ansökningar om medel från Victoriafonden och Radiohjälpsfonden
till förbundets lokala och regionala föreningar. Victoriafonden ger bidrag till barns och
ungas läger- och fritidsverksamhet. Radiohjälpsfonden ger bidrag till föreläsningar.
Sammanlagt erhöll allergiföreningarna bidrag från dessa båda fonder på 978 200 kr.
Delegerade av förbundsstyrelsen att bereda ärendena var Leif Henriksson samt från slutet
av 2015 även Gisela Petersson samt från förbundskansliet Bertil Orrby.

Barnallergifonden
Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond har under 2015 delat ut 91 000 kronor i
ekonomiskt stöd till ett 30-tal barn med astma, eksem eller annan allergisjukdom.
Stöd har bl.a. lämnats till rekreationsresor, lägeravgifter och vistelser på Södergården,
luftrenare, kvalsterskydd till sängen eller annat som gjort livet enklare för det allergiska
barnet.
Delegerade av förbundsstyrelsen, att handlägga ansökningarna, var Per-Åke Wecksell,
förbundsledamot samt Anneli Stenberg, förbundskansliet.
200 000 kr ur Barnallergifonden har delats ut till forskning om barns allergier. Detta har
skett i nära samverkan med Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.

Svenska Postkodlotteriet, SPL
Svenska PostkodLotteriet är ett av Sveriges mest populära lotterier med nära en miljon
kunder. Sedan starten 2005 har PostkodLotteriet genererat 7,2 miljarder till välgörenhet
och samtidigt gjort fler än 700 svenskar till miljonärer. Operatörsbolag för Svenska
PostkodLotteriet är Novamedia Sverige AB. Astma och Allergiförbundet har varit
förmånstagare till PostkodLotteriet sedan 2009 och har sedan dess fått 43 462 356 MSEK,
varav 12 miljoner MSEK under 2015.
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Förbundet har medverkat med korta informationsfilmer i TV4-programmet
Postkodmiljonären och på Postkodlotteriets hemsida samt i deras utskickade
marknadsföringsmaterial. Varje månad uppmärksammas en förmånstagare särskilt. Under
maj månad fick förbundet därigenom stort utrymme i Postkodlotteriets media.
Som förmånstagare erhölls sju miljoner kronor, samma belopp som 2014. Medlen
fördelades så att Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond erhöll 2,1
miljoner, 0,9 miljoner för utdelning till förbundets föreningar via Blomsterfonden samt 4,0
miljoner till verksamhet inom förbundet.
Förbundet har också visat upp Postkodlotteriet i flera olika sammanhang, bland annat i
medlemstidningen Allergia, på förbundets webbsida, på Föreningskonferensen, i
nyhetsbreven samt under konferenser och andra arrangemang.

Samverkan med Unga Allergiker
Samarbetet med Unga Allergiker har fortsatt under året. Representanter från respektive
förbundsstyrelse såväl som de centrala kanslierna har genomfört gemensamma träffar och
planeringsdagar. Unga Allergiker är även samarbetspartner i Allergifamiljestödsprojektet
som startade hösten 2013.
Det lokala samarbetet utvecklas positivt, bland annat genom utbyte och samarbete på
lokal nivå.
Förbundet har även stöttat Unga Allergiker ekonomiskt med sammanlagt 500 000 kr.

Internationellt arbete
Under sex år har Per-Åke Wecksell suttit i styrelsen för vår europeiska samorganisation ,
EFA. Enligt den organisationens stadgar kan man inte inneha uppdraget längre än så. Nu
har förbundets andre vice ordförande Mikaela Odemyr invalts i EFAs styrelse.
Förbundet har under året ökat sitt engagemang i EFAs arbete .
Ulf Brändström, generalsekreterare samt Per-Åke Wecksell, har representerat förbundet i
vår nordiska samorganisation NAO.
Förbundet har rapporterat till EFA om Sveriges arbete med matallergier bland annat
genom att beskriva innehållet i de nya branschriktlinjerna för allergi och annan
överkänslighet och som publicerades i juni 2015. Dessa riktlinjer var resultatet av ett
samarbete mellan Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsverket, Visita,
Astma- och Allergiförbundet och Celiakiförbundet. Det har nu även bestämts att dessa ska
översättas till engelska i början av 2016.
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KUNSKAPEN OM ALLERGISKA
SJUKDOMAR
Brukarmedverkan i forskningen
Det treåriga projektet ”Brukarmedverkan i forskningen” avslutades i början på 2011.
Eftersom projektet var väldigt lyckat har brukarmedverkan nu blivit en del av förbundets
och fondens ordinarie verksamhet. Under 2015 har nya forskningspartners att utbildats

Bidrag till forskning om barns allergier
200 000 kr ur Barnallergifonden har delats ut till forskning om barns allergier. Detta har
skett i nära samverkan med Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.

Vetenskapligt råd/Forskningsnämnden
Förbundsstyrelsen och fondstyrelse har beslutat om en sammanslagning av förbundets
forskningsnämnd och det vetenskapliga rådet. Den nya forskningsnämndens huvuduppgift
är att bedöma inkomna ansökningar på forskningsanslag. Dessutom ska de nya
ledamöterna vara vetenskapliga rådgivare till förbundet och fonden i frågor som rör
forskning(”bollplank”).
Till ledamöter i forskningsnämnden och vetenskapliga rådet har följande utsetts:
Leif Bjermer, professor, lungmedicin/allergologi, Lund
Maria Bradley, docent, dermatologi, Stockholm
Lars Olaf Cardell, professor, öron-näsa-halssjd/immunologi, Stockholm
Gunilla Hedlin, professor, pediatrik/allergologi, Stockholm
Gunnar Lilja, docent, pediatrik/allergologi, Stockholm
Eva Millqvist, professor, lungmedicin/allergologi, Göteborg
Magnus Svartengren, professor, yrkes- och miljömedicin, Uppsala
Kurt Svärdsudd, professor, allmänmedicin, Uppsala
Under verksamhetsåret 2015 har de förbundets/fondens samverkansråd sammanträtt tre
gånger. Rådet har under året bestått av Britta Andersson, Roland Efraimsson, Hanna
Vihavainen, Maritha Sedvallsson, Solveig Enberg ,Ulf Brändström och Bertil Orrby.
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BILAGOR
Bilaga 1: Förbundsstyrelsens ledamöter
Maritha Sedvallson, Gävleborgs län, Förbundsordförande
Leif Henriksson, Västra Götalands län, 1:e vice ordförande
Mikaela Odemyr, Västernorrlands län, 2:e vice ordförande
Robert Hejdenberg, Hallands län
Christina Hermansson Norberg, Uppsala län
Emma Larsson, Skåne län
Per-Åke Wecksell, Stockholms län
Siv Pettersson, Örebro län
Solveig Enberg, Södermanlands län
Gisela Petersson, Skåne län
Anna-Lena Didic, Örebro län

Ersättare i förbundsstyrelsen
Marie Göthe, Västra Götalands län
Birgitta Alstergren, Norrbottens län
Ann-Christin Östling, Gävleborgs län

Valberedning
Ingalill Bjöörn, Värmlands län
Lhena Hjalmarsson, Östergötlands län
Irma Grönberg, Norrbottens län
Eskil Hedberg, Blekinge län
Lars Åstrand, Stockholms län

Valda revisorer
Ordinarie: Mikael Forsberg, Stockholms län och Birgitta Bäuml, Jönköpings län
Ersättare: Roland Nilenheim, Skåne och Jonny Johansson, Västra Götalands län

Bilaga 2 Pressmeddelanden
2015-12-21
2015-12-18
2015-12-08
2015-10-21
2015-08-20
2015-08-11
2015-07-09
2015-07-03

Tack för i år, Allergifakta 2016.
Med koll på innehållet i maten kan den allergiske gästen njuta av det som finns
på faten.
Statligt stöd för upprustning av skollokaler hotas.
Parfym luktar sjukt gott för vissa, andra blir bara sjuka.
Skolstart – så kan vi hjälpa barn med allergi.
Maritha Sedvallson invald i Forska!Sveriges styrelse.
Matallergikortet – för dig med matallergi som ska resa utomlands.
Bristerna i allergivården skapar oro helt i onödan.
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2015-06-18
2015-05-29
2015-05-05
2015-05-04
2015-04-17
2015-04-16
2015-03-27
2015-03-18
2015-03-12
2015-03-05
2015-02-24
2015-02-16
2015-02-10
2015-01-23

Unikt samarbete om allergironden i Nacka.
Trend med rökfria flerbostadshus.
Allt du behöver veta om pollenallergi!
Ny kunskap om astma.
Astma- och Allergiförbundet välkomnar kostnadsfria läkemedel till barn.
Regeringen satsar på upprustning av skolor.
Befogad ångest finns – men kan lindras!
Jordnötter ombord, både onödigt och olämpligt.
Inför pollensäsongen – råd till gravida med astma och allergi.
Tolv miljoner kronor från PostkodLotteriet.
Hundar i vården – måste införas på ett ordnat sätt.
För dig som är allergisk och ska ut och resa.
Elevers hälsa och resultat riskeras i budgetspelet.
Allergi i siffror.

Bilaga 3 Debattartiklar
Elevers hälsa och resultat riskeras i budgetspelet
Om både regering och opposition menar allvar med att höja kunskapsresultaten finns all
anledning att främja frågan om den fysiska arbetsmiljön i skolan, genom att återinföra
miljardsatsningen på bättre skolmiljö. Annars är det eleverna och lärarna som får betala
priset för det politiska budgetspelet.
Dagens Samhälle, 20150210. Delad 346 gånger på Facebook.
Bristerna i allergivården skapar oro helt i onödan
Sverige måste komma i kapp. Sjukvården saknar i många fall resurser och kunskap att
avgöra om en allergi är lindrig eller livshotande. Det gör att många människor oroar sig i
onödan och får sämre livskvalitet. Nu behövs en nationell strategi för allergisjukdomarna,
skriver allergiförbund, forskare och yrkesförbund.
Dagens Nyheter Debatt, 20150703. Delad 485 gånger på Facebook. Även i Arbetarbladet,
artikel i Dagens Medicin. Artikeln finns även nämnd som referens i Folkhälsorapport 2015,
Folkhälsan i Stockholms län 2015, under Astma, insatser s. 92.
http://dok.slso.sll.se/CES/FHG/Folkhalsoarbete/Halsa%20Stockholm/Folkhalsorapport_201
5.pdf
Förbjud doftsättning i offentliga inomhusmiljöer
Det finns ingen medicinsk behandling som botar doftöverkänslighet utan de som är
drabbade är hänvisade till att undvika dofter och är därför beroende av omgivningens
hänsyn.
SVT Opinion, 20151026. Delad 885 gånger på Facebook.
Dags att lagstifta om rökfria utemiljöer
Det är dags för regeringen att föreslå en skärpning av tobakslagen. Vi vill nu att alla miljöer
som Folkhälsomyndigheten föreslår blir rökfria,
Svenska Dagbladet Debatt, 20151115. Delad 782 gånger på Facebook.
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Lucka i spellagen slår mot ideella sektorn (tillsammans med 28 andra organisationer)
Vi, företrädare för 28 organisationer från den ideella sektorn, vill säkerställa att intäkter
från spel- och lotterier även i framtiden ska bidra till ett livskraftigt och oberoende
civilsamhälle. Men regeringen måste redan nu ändra den lucka i lagen som gör möjligt för
utländska spelbolag att marknadsföra sig mot svenska kunder trots ett gällande förbud.
Svenska Dagbladet Debatt, delad 170 gånger på Facebook.

Bilaga 4 Föreningar som fått bidrag från Postkodlotteriet/Blomsterfonden
Under 2015 erhöll 52 läns- och lokalföreningar bidrag från Postkodlotteriet/Blomsterfond.
Astma- och Allergiföreningar i, Bergslagen, Blekinge, Borås, Dalarna, Gotland, Göteborg,
Halland, Helsingborg, Hässleholm, Internetföreningen, Jönköpings län, Karlskoga, Kramfors,
Lidköping/Skara/Götene/Grästorp, Linköping, Ludvika, Luleå, Lägerföreningen, Malmö,
Mellannorrland, Mölndal/Härryda, Norrbotten, Norrköping, Oskarshamn, Ovanåker, Piteå
Älvdal, Ronneby, Skellefteå, Skåne, Skövde, Stockholm, Stockholms län, Stockholm väst,
Södra Närke, Tranås, Trollhättan Vänersborg, Ulricehamn, Vara, Västervik, Värmland,
Västervik, Västjämtland, Västra Götaland Nordost, Västra Östergötland, Vätterstad,
Ängelholm, Örebro, Örebro län, Örnsköldsvik, Österlen,

Bilaga 5 Anställda under 2015
Eva Björklund, Föreståndare Södergården
Christin Berg, Projektledaqre Hälsoprojekt (från oktober)
Anna-Karin Bruttini, Administrativt ansvarig
Ulf Brändström, Generalsekreterare
Eva-Maria Dufva, Ombudsman för vård- och socialpolitik, Pressekreterare
Lena Granström, Redaktör för Allergifakta, 2:e redaktör för Allergia
Carina Hååg, Kommunikations- och IT-ansvarig
Marianne Jarl, Ombudsman för konsument och miljö
Marie-Louise Luther, Ombudsman för inomhusmiljö
Niklas Olin, Medlemsregister och föreningsstöd
Jan Olson, Marknadsansvarig (till och med maj)
Annika Olsson, Redaktör för Allergia
Bertil Orrby, Verksamhetsansvarig
Christine Sandberg, Marknadsansvarig (från och med maj)
Anneli Stenberg, Administratör
Caroline Tegnér, Projektledare för Familjestödsprojektet
Nina Wikner, Assistent medlemsregister (från och med april)
Helena Volcz, Ekonomiassistent
Rikard Åsgård, Ombudsman för mat, konsument och utomhusmiljö
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12- 31
Astma- och Allergiförbundet
Organisationsnummer 802005-7512

ÅRET I KORTHET
Nuvarande kongressperiod inleddes i maj 2013 och avslutas 2016 då det åter är kongress i
maj. I centrum för den här perioden har stått att uppmärksamma barnens och familjernas
allergier.
Under 2014 års valrörelse engagerades förbundets aktiva på alla nivåer i arbetet för en
klassrumspeng - ett statligt investeringsstöd till upprustning av skolans miljöer. Under
2015 förverkligades detta genom den så kallade ”skolmiljarden” finns i regeringens budget
för åren 2016-2018
Förbundet har också stött läns- och lokalföreningarna i arbetet för att stärka den regionala
organisationen. Målet är att förbundets tidigare drygt tjugo länsföreningar ska gå samma
till cirka sju regionföreningar. Under 2015 bildades förbundets andra regionförening
genom att Värmland och Västmanland gick samman.
Övergripande mål för Astma- och Allergiförbundet under kongressperioden 2013 – 15 är:




Utveckla tjänster som ger förbundets medlemmar större möjligheter att klara sin
vardag med egen kraft.
Aktivt erbjuda människor att stödja och delta i arbetet med att förändra samhället
för ett Friskare Liv.
Stärka den regionala organisationen för att öka våra möjligheter att påverka
vården och utveckla stödet till de lokala allergiföreningarna.

Verksamhet för att främja ändamålet
Påverkansarbete
Förbundet har under 2015 bedrivit en omfattande intressepolitisk verksamhet inom
områdena vård, folkhälsa, funktionshinder, konsument, miljö och mänskliga rättigheter.
Arbetet har bedrivits med särskild intensitet på skolområdet där förslaget om en
klassrumspeng för att stimulera renoveringsinsatser i skolorna särskilt lyfts. Arbetet var
framgångsrikt och ett förslag till ekonomiskt stöd till kommunerna för förbättringar av den
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fysiska miljön i skolan finns i regeringens budget, den så kallade skolmiljarden där
sammanlagt en miljard finns avsatt för detta ändamål under 2016-18.
Förbundet har distribuerat en lång rad pressmeddelanden och debattartiklar för att
understödja det intressepolitiska arbetet. Förbundets politiska förslag har formulerats och
preciserats i ett antal remissvar till regering, riksdag och myndigheter.
Förbundet är representerat i flera samverkansgrupper med statliga myndigheter såväl som
i andra samrådsorgan.

Media
Målet under 2015 har varit att, genom ökad närvaro i media, skapa förutsättningar för
förbundet och dess föreningar att uppnå de intressepolitiska målen och att initiera, driva
och synas i den politiska debatten.
Astma- och Allergiförbundet har även under 2015 ökat sin närvaro i media genom ett stort
antal pressmeddelanden och goda kontakter med journalister och redaktioner. Förbundet
har synts i många olika sammanhang, bland annat i SVT Nyheterna om vikten av att införa
hundar i vård och omsorg på ett ordnat sätt, i SVT Opinion om att förbjuda doftsättning i
offentliga miljöer och i SVT Debatt för att diskutera rökfria utemiljöer.
Den Parfymfria veckan i slutet av oktober fick stor uppmärksamhet, TV4 Nyheterna,
Expressen, Metro, TT, Nordegren & Epstein i P1 och många fler uppmärsammade veckan.
Ett stort antal P4 redaktioner runt om i landet gjorde lokala reportage, där lokala
representanter fick möjlighet att uttala sig. Även SR arabiska gjorde ett inslag.
Läns- och lokalföreningarna har fått stort utrymme i media under året, särskilt under
pollensäsongen, under Allergi-i-butik veckan och under Parfymfria veckan. Samverkan med
Astma- och Allergiförbundets forskningsfond har skett i enlighet med den plan som
gemensamt togs fram i början av året.

Dagar som särskilt uppmärksammats under året





Världsastmadagen den 5 maj
Allergi i butik, v 37.
Parfymfria veckan, v 44.
Tobaksfria veckan, v 47.

Unga Allergiker
Samarbetet med ungdomsorganisationen Unga Allergiker har fortsatt under året.
Representanter från respektive förbundsstyrelse såväl som de centrala kanslierna har
genomfört gemensamma träffar och planeringsdagar. Unga Allergiker är även
samarbetspartner i förbundets Allergifamiljestödsprojekt som startade 2013.
Förbundet har även stöttat Unga Allergiker ekonomiskt med sammanlagt 500 000 kr.
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Södergården Åre
Södergården Åre är förbundets eget allergianpassade vandrarhem. Anläggningen har 21
gästrum med totalt 46 bäddar. Det finns fyra utrustade kök, bastu, tv-rum, samt barn- och
ungdomsrum. Mikaela Odemyr är den i förbundsstyrelsen som har ett särskilt ansvar för
anläggningen.
Särskilda regler gäller för besökare för att kunna leva upp till de krav som ställs på en
allergianpassad anläggning.
Anläggningen är helt beroende av statsbidraget för rekreationsanläggningar, och kommer
att så förbli under överskådlig tid – eftersom det finns särskilda regler för besökare är
också den möjliga målgruppen begränsad. Emellertid är målsättningen att minska det
ensidiga beroendet genom att stärka övriga inkomstkällor, därför har prisbilden justerats
med sikte på ökade intäkter.
Södergården Åre har ökat sin beläggning med drygt 13 procent under 2015. Antalet
gästnätter uppgick till 3 075. Det är en ökning med 362 nätter (2014 hade 2 713
gästnätter). Det här är första gången som antalet gästnätter på ett år passerar 3 000!
Målsättningen för året var en ökning med tio procent.

Medlemstidningen Allergia
Förbundets medlemstidning Allergia utkommer med åtta nummer per år och skickas till
alla medlemshushåll. Tidningen innehåller intervjuer, reportage och nyheter om de frågor
som berör förbundets medlemmar, aktuell forskning, receptsidor, tips och idéer om hur
man lättare kan leva med sin allergi. Allergia är också ett debattforum för läsaren.
Sidantalet har under 2015 varierat mellan 32 och 40 sidor.
Under året förbereddes en större omläggning innebärande att utgivningen förändras till
sex nummer, dock så att sidantalet sett över helåret blir detsamma. Varje nummer blir
alltså tjockare. Arbetet har också inletts för att göra om allergia.se till en webbtidning med
ett innehåll som går utöver vad som finns i papperstidningen.
Annonsintäkterna har ökat något jämfört med föregående år, vilket är en glädjande
förändring sett mot bakgrund av senare års minskade annonsintäkter.
Ett redaktionsråd inrättades under året, bestående av redaktionen samt representanter
från förbundets styrelse.

Hemsida och sociala medier
Under 2015 har förbundet initierat en genomgripande översyn av förbundets hemsida och
även de övriga informations- och kampanjsajter som förbundet driver.
Astma- och Allergiförbundet finns på Facebook, Twitter och Instagram.
Antalet gillare på Facebook har ökat från 5 300 till strax under 6000. Målsättningen var att
nå 6 000 till årsskiftet, vilket uppnåddes två veckor efter årets utgång. Det mest delade
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inlägget är den första puffen (150911) för Parfymfria veckan som delades 501 gånger.
Målgrupp för Facebook är medlemmar och andra som är intresserade av astma och allergi.
På Twitter har antalet följare ökat från 900 till 1188. Målgrupp för twitter är journalister,
redaktörer och beslutsfattare.
Ett Instagramkonto har öppnats i mitten av året. Tanken är att nå en yngre målgrupp, som
vi inte når idag. Under året har vi gjort ett trettiotal inlägg och kontot har 75 följare.
Matnyttig.se gavs ut för sista gången under 2015. Det material som webbtidningen
fokuserat på kommer att återfinans i den nya webbtidning allergia.se vars utveckling
påbörjades under slutet av 2015

Produktgranskning
Granskning och rekommendation är en viktig verksamhet för förbundet då den driver
utvecklingen framåt kring att ta fram produkter som är lämpliga för våra medlemmar
samtidigt som den bidrar till att öka kännedomen om förbundet.
Produkter med vår märkning syns i många sammanhang där konsumenten dagligen
befinner sig. Verksamheten är också en viktig inkomstkälla för förbundet. Under 2015 har
intäkterna återkommit till de nivåer som gällde tidigare år. Det innebär en stark förbättring
jämfört med 2014.
I slutet av året arbetades en avtalsmall fram för att säkerställa de uppgörelser som
förbundet knyter med företagen. Detta inkluderar ett uppdaterat arbetssätt för avräkning
mot företagen för att säkerställa förbundets intäkter i samförstånd med förbundets
revisorer. Under andra halvåret har också en digitalisering av samtliga avtal och befintliga
granskningsdokument skett.
Befintliga avtal har förnyats enligt gällande ordning. Under året har en del avtal sagts upp
på företagens begäran men det har också tillkommit nya samarbetspartner samt nya
produktgrupper.
I samarbete med nordiska syskonorganisationer initierades en process att utreda
förutsättningarna för en nordisk produktmärkning.

Postkodlotteriet
Som förmånstagare erhölls sju miljoner kronor, samma belopp som 2014. Medlen
fördelades så att Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond erhöll 2,1
miljoner, 0,9 miljoner för utdelning till förbundets föreningar via Blomsterfonden samt 4,0
miljoner till verksamhet inom förbundet.
Stödet från Postkodlotteriet är av stor vikt för förbundets arbete för ett Friskare Liv.

Postkodlotteriet /Blomsterfonden
Under året har 1 032 500 kr delats ut från Postkodlotteriet/Blomsterfonden till förbundets
lokal- och länsföreningar. Medlen gick till projekt kring lägerverksamhet, till verksamhet på
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Södergården Åre, till nyskapande verksamhet, samt till verksamhet riktad till äldre/vuxna
och till utbildning av förtroendevalda.
Tack vare medlen från Postkodlotteriet har bidragen kunnat hållas på denna höga nivå.
Söktrycket har ökat, därför har förbundsstyrelsen sett över kriterierna för utdelning.

Barnallergifonden
Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond har under 2015 delat ut 91 000 kronor i
ekonomiskt stöd till ett 30-tal barn med astma, eksem eller annan allergisjukdom.
Stöd har bl.a. lämnats till rekreationsresor, lägeravgifter och vistelser på Södergården,
luftrenare, kvalsterskydd till sängen eller annat som gjort livet enklare för det allergiska
barnet.
Ett anslag till barnallergologisk forskning, 200 000 kr, har delats ut till forskning om barns
allergier. Detta har skett i nära samverkan med Astma- och Allergiförbundets
Forskningsfond.
Delegerade av förbundsstyrelsen, att handlägga ansökningarna, var Per-Åke Wecksell,
förbundsledamot samt Anneli Stenberg, förbundskansliet.

Internationellt arbete
Per-Åke Wecksell avgick ur styrelsen för vår europeiska samorganisation, EFA, efter
uppnådd maxtid för uppdrag enligt deras regler. Nu har Mikaela Odemyr invalts i EFAs
styrelse.Förbundet har under året ökat sitt engagemang i EFAs arbete .
Ulf Brändström, generalsekreterare samt Per-Åke Wecksell, har representerat förbundet i
vår nordiska samorganisation NAO.
Förbundet deltar med en representant i en Working Group för matfrågor inom EFA.

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
Föreningskonferensen genomfördes den 9-10 maj. Cirka 130 deltagare från förbundets
lokal- och länsföreningar deltog. Konferensens inriktning var att ge ny kunskap men
framför allt att lyfta fram de lokala aktiviteterna för att göra erfarenhetsutbytet för de
närvarande föreningarna så bra som möjligt. Eftersom vi närmar oss slutet på
kongressperioden ingick också att påbörja förberedelserna genom att inleda diskussioner
om vad som borde prägla nästa kongressperiod.
Dagen innan genomfördes en särskild samling för de lokalt och regionalt anställda.
Förbundet och Stiftelsen Astma- och Allergiförbundet Forskningsfonden har samverkat
kring utdelningen av ett extra forskningsanslag till barnallergologisk forskning, 200 000 kr
ur Barnallergifonden, har delats ut till forskning om barns allergier.
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Kansliöversynen 2014 slutfördes i början av 2015. Genom denna avvecklades en tjänst
samt att tjänsten som ekonom inte återbesattes utan omvandlades till en köpt tjänst
motsvarande 40 % av en heltid.
En ny översyn initierades under andra halvan av 2015 innebärande att tjänsten som
administrativt ansvarig avvecklades. Arbetet med kommunikation/information
omstrukturerades varvid en tjänst inom området avvecklades. Två tjänster har därmed
avvecklats.
En omstrukturering av förbundets sajter initierades. Såväl hemsidan som förbundets
informations- och kampanjsajter kommer att förändras i grunden.
Datasystemet för förbundets medlemsregister är nu sex år gammalt och i stort behov av en
genomgripande uppgradering. Beslutet om en sådan satsning togs under hösten.
Genomförandet sker under 2016.

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång
Översynen av förbundskansliets kostnader med sikte på besparingar har fortsatt efter
räkenskapsårets utgång.

Resultat och ställning
Förbundets intäkter består av statsanslag, royaltyintäkter från produktrekommendationer,
medlemsavgifter, annonsintäkter, projektanslag, utdelning från Postkodlotteriet, övriga
bidrag och testamenten.
Statsbidraget intäkter från medlemsavgifter samt övriga bidrag har minskat under 2015
jämfört med 2014. Intäkter från royalty och projekt har ökat jämfört med föregående år.
Under 2015 var intäkten från Postkodlotteriet 7 miljoner kronor, samma belopp som för
2014.
Bland årets kostnader kan nämnas förbundets föreningskonferens i maj samt kostnader för
att effektivisera förbundets IT-verksamhet. Bidrag på över en miljon kronor till
lokalföreningarnas lägerverksamhet och annat stöd har delats ut. Under året har nya
initiativ tagits för att öka förbundets närvaro på internet.
Förbundet har stöttat Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond med 2,1
miljoner kronor från Postkodlotteriet. Stödet bidrar till att uppfylla förbundets ändamål att
stödja forskningen om allergiska sjukdomar.
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Flerårsjämförelse på intäkter, kostnader och
balansomslutning
Nedan följer resultaträkningen i sammandrag för de senaste fem åren. Redovisas i tkr.
2015

2014

2013

2012

2011

29 561

29 587

31 620

32 064

23 645

-29 794

-32 048

-33 426

-31 320

-27 266

Rörelseresultat

-234

-2 461

-1 806

744

3 621

Finansnetto

-261

191

1 388

781

535

Årets resultat

-495

- 2 270

418

1 525

- 3086

Intäkter
Kostnader

Nedan följer balansomslutningen för de senaste fem åren. Redovisas i tkr.

Balansomslutning

2015

2014

2013

2012

2011

30 667

25 522

28 214

27 289

24 963

Förbundets ekonomi och förvaltning granskas av Håkan Sten, auktoriserad revisor från
Mazars SET Revisionsbyrå AB samt förtroendevalda revisorer, Mikael Forsberg och Birgitta
Bäuml. Insamlingsverksamheten granskas av Stiftelsen För Insamlingskontroll, SFI.

Resultatdisposition
Förbundets resultat år 2015 har ett underskott på – 494 513 kronor.
Årets förlust överförs till balanserat kapital.

Placeringspolicy
Astma- och Allergiförbundet har antagit en placeringspolicy som tar ställning mot placering
i företag som har verksamhet inom områdena tobak, vapen och krigsmaterial.

Organisation och medlemmar
Medlemmar
Vid årsskiftet hade Astma- och Allergiförbundet 19 234 medlemmar, en minskning med
320 medlemmar. Av våra medlemmar är 72 procent kvinnor
Satsningen på medlemsvärvning har fortsatt. Materialkit har tagits fram och distribuerats.
Över 50 föreningar var aktiva i samband med Astmadagen och Allergidag i butik. Värvare
har stimulerats genom premiering.
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Vår satsning på medlemvärvning har resulterat i 2 850 nya medlemmar under året. Vårt
mål under året var 3 500 nya medlemmar.
Satsningar för att minska utträdet har fortsatt, förnyelsegraden ligger på 86 % vilket
innebär att målet på 85 % har uppnåtts.

Bildande av regioner
Kongressen 2013 beslutade om en övergång från länsföreningar till regionföreningar med
målsättningen att de då befintliga 21 länsföreningarna skulle gå samman för att bilda
sammanlagt cirka sju regionföreningar.
Under året bildades förbundets andra region genom att de tidigare länsföreningarna
Värmland och Västmanland bildade Mellansvenska regionen.
Enligt beslut i förbundsstyrelsen erhåller varje region ett årligt stöd på 150 000 kr per helår.

Läns- och lokalföreningar
Förbundet har bistått läns- och lokalföreningar med organisatoriska insatser.
Förbundsstyrelsen besökte de flesta region- och länsföreningarna under 2015. Besöken
ingår i ett långsiktigt arbete för att stärka banden mellan de centrala, regionala och lokala
nivåerna i organisationen.
Vid årsskiftet fanns det 120 lokalföreningar och regionföreningar. Under året har 7
föreningar lagts ned, 4 slagits samman eller reorganiserats och 2 nya har bildats.
Ett månadsbrev har distribuerats via e-post till 420 av förbundets aktiva. Det skickades
även ut på papper till ett mindre antal aktiva som önskar få informationen på detta sätt.
Ett nyhetsbrev skickas ut till alla medlemmar som har angett en e-postadress, vilket under
2014 var drygt 8 000 personer.
För att stimulera studieverksamheten har ett ekonomiskt stöd om 100 kronor per
deltagare i studiecirklar lämnats till föreningarna.
Under våren genomfördes regionala konferenser på fem platser runt om i landet med
fokus på lokalt påverkansarbete, förbundets kampanjdagar, regionalisering, Vision 2025
och bildandet av lokala föräldragrupper och under hösten på sex platser med fokus på
påverkansarbete men också på förberedelserna för nästa års kongress.
Arbetet att stötta föreningarna med egna hemsidor har fortsatt. Över femtio föreningar
har idag sina lokala hemsidor på den sajt förbundet tagit fram speciellt för detta.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2015

Anställda
Förbundskansliet hade under 2015 totalt 17 anställda, varav två var projektanställda.
Under 2015 genomfördes en översyn av kansliets organisation som resulterade i en
omorganisation och en reducering av personalen med två tjänster.
En riskanalys kring psykosociala arbetsmiljörisker genomfördes i samband med
utredningen.

Framtida utveckling
Det framtida arbetet kommer att inriktas på att bygga en mer effektiv organisation lokalt,
regionalt och centralt. En central uppgift blir att stödja länsföreningarna när de önskar
sammanfoga verksamheten i större regioner.
Översynen av det centrala kansliet fortsätter med sikte på kostnadsbesparingar.

Förvaltning
Astma- och Allergiförbundet håller kongress vart tredje år. Kongressen väljer en
ordförande och en styrelse med uppdrag att leda verksamheten under de kommande tre
åren.
Kongressen väljer också en valberedning och revisorer.

Resultat och ställning
Beträffande resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning
med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.
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Resultaträkning 2015
Kostnadsslagsindelat resultaträkning

Verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar på materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa verksamhetskostnader

2015010120151231
29 560 589

2014010120141231
29 586 705

4,5
6

-18 053 669
-11 632 792

-18 945 749
-12 924 178

7

-107 730
-29 794 191

-178 010
-32 047 937

-233 602

-2 461 232

4 497
-265 408
-260 911

275 436
-83 961
191 475

-494 513

-2 269 757

Not
2,3

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar
Årets resultat

8
9

Balansräkning 2015
Tillgångar

Not

2015-12-31

2014-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvara

10

Summa immatriella anläggningstillångar

363 854

0

363 854

0

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

11
12

109 350
115 393
224 743

120 632
185 412
306 044

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

13

50 000
50 000

0
0

638 597

306 044

1 914 667
487 344
1 819 831
4 221 842

1 568 812
374 711
1 586 510
3 530 033

17 389 246
8 417 104

13 618 546
8 067 209

Summa omsättningstillgångar

30 028 192

25 215 788

Summa tillgångar

30 666 789

25 521 832

2015-12-31

2014-12-31

3 106 368
2 647 946
14 328 897
-494 513
19 588 698

3 357 979
2 738 921
16 598 654
-2 269 757
20 425 797

1 069 023
6 698 878
2 626 657
683 533
11 078 091

1 222 467
981 581
2 127 198
764 788
5 096 034

30 666 789

25 521 831

Ställda säkerheter

inga

inga

Ansvarsförbindelser

inga

inga

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel, Blomsterfonden
Ändamålsbestämda medel, Barnallergifonden
Balanserat Kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld erhållna, ej utnyttjade, bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

14

Not
15

16

802005-7512 Astma -och Allergiförbundet

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och
FRIIs styrande riktlinjerför årsredovisning med undantag för att
kostnadsslagsindelad resultaträkning tillämpas.
Fordringar
Fordringar upptas till belopp som efter individuell prövning
beräknas bli betalt. Övriga tillgångar värderas till anskaffningsvärde om ej annat anges i nedanstående.
Avsättningar och skulder
Skulder har, om ej annat anges nedan, upptagits till anskaffningsvärdet med sedvanliga reserveringar för upplupna kostnader. Avsättningar har gjorts för kända eller befarade risker
efter individuell prövning.
Kortfristiga placeringar
Kollektiv värdering görs av respektive placeringsinnehav, se not 14.
Koncernredovisning
Med stöd av ÅRL 7 kap 3§ upprättas inte någon koncernredovisning.
Gåvor och bidrag
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Bidrag har redovisats som intäkt när villkoren för att erhålla
bidragen har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess
villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts.
Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften redovisas
linjärt över leasingperioden.
Avskrivningar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Följande avskrivnignstider tillämpas:
Balanserade utgifter för programvara
Byggnader
Inventarier

3-5 år
20-50 år
5 år

Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggninstillgång då följande
kriterier är uppfyllda.
- det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången,
- avsikt och förutsättning finns att använda tillgången,
- det är troligt att tillgången kommer att generera intäkter eller leda till kostnadsbesparing,
- utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt,
Årets aktivering avser utgifter för ett nytt medlemsregister. Anskaffningsvärdet utgörs av de direkt
hänförbara utgifter som krävs för att programmet ska kunna användas på det sätt som ledningen
avsett. Avskrivningen görs linjärt över 5 år.

Not 2 Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter*
Royaltyintäkter
Annonsintäkter
Övriga intäkter
Administrativa arvoden
Svenska PostkodLotteriet
Summa

2015
1 938 691
5 456 705
5 156 180
1 155 216
68 474
7 000 000
20 775 266

2014
1 935 750
4 191 454
4 980 931
1 119 854
111 004
7 000 000
19 338 993

*Antal betalande medlemmar år 2015 19 234 stycken jämförelse med år 2014 19 544 stycken.
Medlemsavgiften för huvudmedlemmar år 2015 ligger kvar på 150 kr.

Not 3 Bidrag och gåvor
Statsbidrag
Statsbidrag för viss verksamhet
Swedbank Robur Humanfonden
Övriga bidrag
Summa

2015
5 551 692
1 000 000
486 424
1 747 207
8 785 323

2014
5 697 080
900 000
567 504
3 083 128
10 247 712

2015
1 208 372
120 440
470 383
131 456
196 202
257 038
1 738 286
1 060 982
188 421
2 115 389
283 232
262 038
820 302
240 150
646 574
1 964 607
88 562
846 635
2 100 000
900 000
2 414 600
18 053 669

2014
1 026 826
254 125
495 977
173 839
311 576
551 691
2 375 968
430 626
350 437
2 027 267
349 056
297 990
804 452
240 381
698 584
2 413 237
192 188
1 140 096
1 400 000
1 154 800
2 256 633
18 945 749

Not 4 Övriga externa kostnader
Lokalhyra
Lokalkostnader
Reparations- och lokalkostnader Södergården
Hyra/leasing inventarier
Förbrukningsinventarier/material
Trycksaker
Konsultarvoden*
IT-tjänster och programvaror
Internet och datakommunikation
Arvode annonsproduktion
Tryckkostnad Allergia
Editionskostnad annonser
Övriga främmande tjänster
Telefon
Porto
Resor, logi och konferenskostnader
Annonsering
Lämnade bidrag och gåvor
Lämnat bidrag till Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond**
Lämnat bidrag från Svenska Postkodlotteriet
Övrigt
Summa

* Konsultarvoden är inköpta tjänster för bland annat arbetet inför Allergistämman, distribution av informationsmaterial,
Astma- och Allergiförbundets hemsida, nättidningen matnyttig.se, aktiviteter för medlemsvärvning.
**År 2015 beviljades förbundet en utdelning från Svenska Postkodlotteriet på 7 000 000 kr varav 2 100 000 kr tilldelats
Stiftelsen Astma-och Allergiförbundets Forskningsfond och 900 000 till lägerverksamhet och dylikt.

Not 5 Hyra och leasing
Lokalhyra
Leasing
Summa
Leasing avser viss kontorutrustning.
Leasing/hyresavgifter som förfaller inom mindre än 1 år
Leasing/hyresavgifter som förfaller inom 1-5 år
Leasing/hyresavgifter som förfaller senare än 5 år

2015
1 208 372
131 456
1 339 828

2014
1 026 826
173 839
1 200 665

1 243 244
169 510
0

1 236 804
1 261 299
0

2015
971 732
756 070
6 158 618
7 886 420

2014
984 279
727 665
6 832 202
8 544 146

3 462 588
741 594

4 021 240
1 114 953

283 784

358 792

2015
4
10
14

2014
5
11
16

2015
-11 282
-86 052
-10 396
-107 730

2014
-11 282
-95 133
-71 595
-178 010

2015
4 498
0
0
0
4 498

2014
28 619
77 315
48 078
121 424
275 436

2015
-647
0
0
-7 922
-256 839
-265 408

2014
-2 671
-81 290
0
0
0
-83 961

Not 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse inkl suppleanter
Generalsekreterare
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar
Sociala kostnader
varav pensionskostnader
Av pensionskostnader avser 251 149 kr (227 688 kr) förbundets styrelse och
generalsekreterare.
Övriga personalkostnader
Antalet anställda:
Män
Kvinnor
Totalt

Not 7 Avskrivningar
Årets avskrivning på anskaffningsvärdet har skett med 3% på
fastigheter, 20% på inventarier samt 33,33 % på datautrustning.
Byggnader och mark
Inventarier och datautrustning
Immateriell tillgång *
Se även not 10-12
* Avser investering i ett nytt medlemsregister från Mysoft.

Not 8 Ränteintäkter och liknande poster
Ränteintäkter
Utdelning värdepapper
Realisationsvinst på sålda värdepapper
Återföring nedskrivning av värdepapper
Summa

Not 9 Räntekostnader och liknade poster
Räntekostnader
Förvaltningskostnader
Valutakursförluster
Realisationsförlust på sålda värdepapper
Nedskrivning värdepapper
Summa

Not 10 Immateriell tillgång*
2015
450 000
374 250
824 250

2014
450 000
0
450 000

-450 000
-10 396
-460 396

-378 405
-71 595
-450 000

363 854
363 854

0
0

2015

2014

301 040
0
301 040

301 040
0
301 040

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-180 408
-11 282

-169 126
-11 282

Utgående ackumulerade avskrivningar

-191 690

-180 408

109 350
956 000
735 000

120 632
956 000
735 000

2015
862 657

2014
765 064

16 037

97 593

Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp *
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
Bokfört värde på immateriell tillgång
* Avser investering i ett nytt medlemsregister från Mysoft.

Not 11 Byggnader och mark
Byggnader och Mark
Ingående anskaffningsvärde
Inköp och renovering
Utgående ackumulerande anskaffningsvärden

Utgående restvärde enligt plan
Taxeringsvärde på fastighet och mark
varav byggnad

Not 12 Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Årets försäljning / utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

0

0

878 694

862 657

-677 245
-86 056
-763 301

-582 112
-95 133
0
-677 245

115 393

185 412

Not 13 Aktier i dotterbolag
2015
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Summa

2014

0
50 000
50 000

0
0
0

Antal
andelar
500

Andel i
%
100

Specifikation av organisationens aktier i dotterbolag

AOA Service AB, 559003-4081*
*Bolaget bildades december 2015, ingen verksamhet har bedrivits.

2015
Redovisat
värde
50 000

Not 14 Kortfrlstlf! placeringar
Bokfört
värde

Marknads·
värde

6526302
525 000
3 349500
567 504
1000000
117978
3164
3770
12093218

6487 203
602350
3 051000
567 337
1003 017
120183
2137
6167
11839394

Blomsterfondens placerlngslnnehav
Swedbank Robur Etlcha Global Mega
Swedbank Robur Absolutavkastning Plus
Summa

738547
2 466831
3205378

1283 818
2599683
3883501

Barnallergifondens placerlngsinnehav
Swedbank Robur Ethlca Stiftelse
Swedbank Robur Absolutavkastning Plus
Summa

2 284522
136494
2421016

2 205400
142089
2347489

Astma- och Allerglförbundets placerlngslnnehav
Swedbank Robur FRN Företagsobllgation
Swedbank SPAX USA
Swedbank Infrastruktur Max 45
Swedbank Pennlngmarknadsfond
Garantum Avkastnlngsfond
Nordea Futura
Nordea Global
Nordea Alfa
summa

Nedskrivning värdepapper Inklusive Barnallergifonden•
Sammanlagd innehav

-330 366
17 389 246

18070384

• Av nedskrivningen på 330 366 kr avser 256 839 kr Astma- och Allerglförbundets placerlngsinnehav
och 73 527 kr Barnallergifondens, se not 15.
Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar avseende Barnallerglfondens placeringsinnehav redovisas direkt mot eget kapital.

Not 15 Eget kapital

Ingående balans
Tillförda medel
Kostnader
Beviljade anslag
Kapltalvinst och/alt kapitalförluster av värdepapper
Nedskrivning och/återföring av värdepapper
Årets resultat
Utgående balans

Blomster•
fonden
3357979
64224
0
·320160
4325
0

Barnallergi·
fonden
2738921
101744
0
-245 000
111427
-59146

3106368

2647946

2015

2014
286 375
695 206
0
981581

Balanserat
kapital
14328897

Totalteget
kapital
20425797
165968
0

-494513
13834384

Not 16 Skuld erhållna, ej utnyttjade, bidrag
Allmänna Arvsfonden projektet Famiijestiidsprofektet
Victoria- och Radlohjälpsfonden
Pågående projekt för Postkodlotteriet och CfA
Summa

407050
530500
5761328
6698878

Stockholm den 18 mars 2016
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