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Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Miljöförbundet Blekinge Väst, Valjeviken lokal Eken i Sölvesborg torsdagen den 17 mars 2022 
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Linda Rehn (S), ordförande 
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Göran Svensson (S)  
Robert Lindén (SD), deltog t.o.m § 17 
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Bengt-Åke Karlsson (M), deltog t.o.m § 17 

Magnus Olsson (M) 
Johanna Randsalu, förbundschef 
Per-Ola Persson, avdelningschef 
Hilda Widerberg, adm. ass och nämndsekreterare 
Jonas Engzell, Kommunekolog §§14-15 
Erik Fröier, Miljöskyddsinspektör §16 

Gertrud Ivarsson (C)              Paragraf  10 - 20 

Miljöförbundet Blekinge Väst torsdagen den 31 mars 2022 

Underskrifter Sekreterare

Ordförande 

Justerare 

……………………………………………………………… 
Hilda Widerberg 

……………………………………………………………… 
Linda Rehn (S)              

……………………………………………………………… 
 Gertrud Ivarsson (C) 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organisation   Miljöförbundet Blekinge Väst - Förbundsdirektionen 

Sammanträdesdatum  2022-03-17 

Datum då anslaget sätts upp   2022-03-31 

Datum då anslaget tas ned   2022-04-21 

Förvaringsplats för protokollet Miljöförbundets lokaler, Klostergatan 1, Sölvesborg 

Underskrift …………………………………………………… 
Hilda Widerberg 
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§ 10 Fastställande av dagordning 
Beslut 

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst godkänner förslaget till dagordning. 

__________ 

§ 11 Justering av protokoll 
Beslut 

Gertrud Ivarsson (C) utses att jämte Miljöförbundets ordförande Linda Rehn (S) justera dagens 
protokoll 2022-03-31. 

__________ 
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§ 12 Intern kontrollplan och riskvärdering för Miljöförbundet Blekinge 
Väst år 2022-2023, dnr. 2022/616 

Miljöförvaltningen har berett ett förslag till intern kontrollplan för år 2022 - 2023. Som en del av 
beredningen har en riskvärdering gjorts.   

Beslut 

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att fastställa förvaltningens förslag 
till intern kontrollplan för verksamhetsår 2022 – 2023. Direktionen beslutar också att lägga 
riskvärderingen till handlingarna.  

Motivering 

En tillräcklig intern kontroll är väsentlig för att följa upp att verksamheten håller en jämn och hög 
kvalitet samt för att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos allmänhet och politiker. Enligt 
miljöförbundets reglemente för intern kontroll ska ett förslag till intern kontrollplan, samt en 
sammanställning av den riskvärdering som ligger till grund för förslaget, presenteras vid 
direktionens tredje sammanträdestillfälle under kalenderåret.  

Den interna kontrollplanen fastställer vilken intern kontroll av förvaltningens arbete som ska 
utföras under 2022 – 2023. Av kontrollplanen framgår vad som ska kontrolleras samt metod, 
intervall och ansvarig för kontroll och rapportering. 

__________ 

Bilagor: 
1. Intern kontrollplan för Miljöförbundet Blekinge Väst år 2022 – 2023
2. Riskvärdering till intern kontrollplan för Miljöförbundet Blekinge Väst

år 2022 – 2023

Kopia: 
Helena Thagesson, ekonomikontoret, Sölvesborgs kommun 
Akten 
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Intern kontrollplan för Miljöförbundet Blekinge Väst år 2022/2023

Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig
Kontrollfrekvens 
/tidpunkt Rapportering

Verifikationer Hanteras verifikationer enligt 
bokföringslagen och interna 
rutiner?

Stickprov Ekonom, rapporterar till 
förbundschef

2 ggr/år vid årsskifte och 
halvårsskifte

Direktionens 
sammanträden i september 
och februari samt i årlig 
intern kontrollrapport.

Debiteringsprocess

a) Är avslutade ärenden
debiterade?

Systematisk genomgång av 
samtliga avslutade ärenden. 
Den systematiska 
genomgången görs genom 
automatiserade sökningar från 
ärendehanteringssystemet.

Verksamhetsutvecklare/
systemadministratör

1 ggr/månad.
Direktionens 
sammanträden i september 
och februari samt i årlig 
intern kontrollrapport.

b) Tillämpas miljöförbundets
gällande taxa korrekt för objekt
med årlig tillsynsavgift?

Stickprov: för objekt med årlig 
avgift kontrolleras att 
avgiftsbeslut finns och att avgift 
har debiterats i enlighet med 
miljöförbundets taxa. 

Förbundschef och 
verksamhetsutvecklare

1 ggr/år under september 
månad

Direktionens 
sammanträden i februari 
samt i årlig intern 
kontrollrapport.

Korruption, jäv och 
myndighetsutövning Finns lagstöd och motivering i 

tillräcklig omfattning i beslut?
Stickprov: senaste beslutet per 
handläggare kontrolleras

Förbundschef/ 
systemadministratör

2 ggr/år vid årsskifte och 
halvårsskifte

Årlig intern kontrollrapport

Miljöförbundet Blekinge Väst

SE-294 80 Sölvesborg
Klostergatan 1

Tel:+46 456 816 000
Fax:+46 456 194 56

E-post: miljokontoret@miljovast.se
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Har samtliga delegationsbeslut 
redovisats till direktionen?

Systematisk genomgång görs 
genom automatiserade 
sökningar från 
ärendehanteringssystemet.

Nämndsekreterare
Inför varje kallelse till 
direktionssammanträde

Årlig intern kontrollrapport

Styrdokument 
(verksamhetsplan, budget, 
delegationsordning)

Är delegationsordningen för 
myndighetsutövningen 
uppdaterad enligt gällande 
lagstiftning.  

Genomgång av gällande 
delegationsordning för 
myndighetsutövning.

Förbundschef
1 ggr/år inför den årliga 
interna 
kontrollrapporten.

Årlig intern kontrollrapport

Dataskyddsförordningen

Nya och förändrade 
personuppgiftsbehandlingar 
riskbedöms

Halvårsvis genomgång
Verksamhetsutvecklare/
systemadministratör

2 ggr/år vid årsskifte och 
halvårsskifte

Årlig intern kontrollrapport

Inköp och upphandling Finns det giltiga avtal för de 
tjänster och varor som förbundet 
köper.

Införa en egen systematisk 
bevakning av förbundets avtal.

Förbundschef och 
verksamhetsutvecklare

Under verksamhetsåret Årlig intern kontrollrapport

Miljöförbundet Blekinge Väst

SE-294 80 Sölvesborg
Klostergatan 1

Tel:+46 456 816 000
Fax:+46 456 194 56

E-post: miljokontoret@miljovast.se
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Riskvärdering till intern kontrollplan för Miljöförbundet Blekinge Väst år 2022 - 2023 (Blåmarkerat tas med till kontrollprogrammet - vitmarkerat ej)

Kontrollområde Riskvärdering

Konsekvens 
(ekonomisk,  

personell, 
förtroende) Sannolikhet Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig

Kontrollfrekvens 
/tidpunkt Rapportering

Verifikationer

8 4 2

Hanteras verifikationer enligt 
bokföringslagen och interna 
rutiner?

Stickprov Ekonom, rapporterar till 
förbundschef

2 ggr/år vid årsskifte och 
halvårsskifte

Direktionens 
sammanträden i 
september och februari

Debiteringsprocess

9 3 3
a)  Är avslutade ärenden
debiterade? 

Systematisk genomgång av 
samtliga avslutade ärenden. 
Den systematiska 
genomgången görs genom 
automatiserade sökningar 
från 
ärendehanteringssystemet.

Verksamhetsutvecklare/
systemadministratör

1 ggr/månad.
Direktionens 
sammanträden i 
september och februari

9 3 3
b) Tillämpas miljöförbundets 

gällande taxa korrekt för objekt
med årlig tillsynsavgift?

Stickprov: för objekt med årlig 
avgift kontrolleras att 

avgiftsbeslut finns och att avgift 
har debiterats i enlighet med 

miljöförbundets taxa. 

Förbundschef och 
verksamhetsutvecklare

1 ggr/år under september 
månad

Direktionens 
sammanträden i februari

Korruption, jäv och 
myndighetsutövning

9 3 3
Finns lagstöd och motivering i 
tillräcklig omfattning i beslut?

Stickprov: senaste beslutet per 
handläggare kontrolleras

Förbundschef
2 ggr/år vid årsskifte och 
halvårsskifte

Årlig internkontrollrapport

9 3 3
Har samtliga delegationsbeslut 
redovisats till direktionen?

Systematisk genomgång görs 
genom automatiserade 
söknigar från 
ärendehanteringssystemet.

Nämndsekreterare
Inför varje kallelse till 
direktionssammanträde

Årlig internkontrollrapport

Styrdokument 
(verksamhetsplan, budget, 
delegationsordning) 9 3 3

Är delegationsordningen för 
myndighetsutövningen 

uppdaterad enligt gällande 
lagstiftning.  

Genomgång av gällande 
delegationsordning för 
myndighetsutövning.

Förbundschef
1 ggr/år inför den årliga 
internkontrollrapporten.

Årlig internkontrollrapport

Registrering i 
ärendehanteringssystem 6 2 3

Att inspektionsärenden avslutas 
och separat tillsynsärenden 
öppnas vid behov. 

Stickprov
Verksamhetsutvecklare/syst
emadministratör

2 ggr/år vid årsskifte och 
halvårsskifte

Årlig internkontrollrapport

Miljöförbundet Blekinge Väst

SE-294 80 Sölvesborg
Klostergatan 1

Tel:+46 456 816 000
Fax:+46 456 194 56

E-post: miljokontoret@miljovast.se
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Dataskyddsförordningen

12 4 3
Nya och förändrade 
personuppgiftsbehandlingar 
riskbedöms

Halvårsvis genomgång
Verksamhetsutvecklare/syst
emadministratör

2 ggr/år vid årsskifte och 
halvårsskifte

Årlig internkontrollrapport

Inköp och upphandling
9 3 3

Finns det giltiga avtal för de 
tjänster och varor som förbundet 
köper.

Införa en egen systematisk 
bevakning av förbundets avtal.

Förbundschef och 
verksamhetsutvecklare

Under verksamhetsåret Årlig internkontrollrapport

Miljöförbundet Blekinge Väst

SE-294 80 Sölvesborg
Klostergatan 1

Tel:+46 456 816 000
Fax:+46 456 194 56

E-post: miljokontoret@miljovast.se
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§ 13 Årsredovisning för 2021 dnr. 2022/567 

Verksamheten ska i enlighet med lag (LKBR 2018:597) årligen presentera en 
årsredovisning som skall innehålla, balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. 
Årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att fastställa förvaltningens förslag till årsredovisning och 
årsberättelse för Miljöförbundet Blekinge Väst avseende verksamhets- och budgetåret 2021. 

Motivering 

Bilagd årsredovisning bedöms uppfylla kraven i lag (LKBR 2018:597) om kommunal redovisning. 

Tillämpliga lagrum och riktlinjer 

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 

__________ 

Bilaga: 

Årsredovisning för Miljöförbundet Blekinge Väst 2021 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen, Karlshamns kommun, Rådhuset, 374 81 Karlshamn 
Kommunstyrelsen, Olofströms kommun, Box 302, 293 24 Olofström 
Kommunstyrelsen, Sölvesborgs kommun, 294 80 Sölvesborg 
Revisorerna, förtroendevalda och PWC 



 Årsredovisning 2021 
 Miljöförbundet Blekinge Väst 
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Årsredovisning 2021 

Förvaltningsberättelse för år 2021
Översikt över verksamhetens utveckling 
Årets resultat 
År 2021 års resultaträkning visar ett positivt ekonomiskt resultat på 1 358 tkr. Det är 1 358 tkr bättre 
än budgeterat nollresultat. Intäkterna blev 2 199 tkr lägre än budgeterat till följd av efterskänkta och 
uteblivna intäkter. Detta trots att det på intäktssidan har tillkommit en ej budgeterad statlig ersättning 
för trängseltillsyn på serveringsställen om ca 900 tkr samt ersättning för sjuklönekostnader till följd av 
pandemin om ca 50 tkr. 
Personalkostnader och övriga kostnader blev totalt 1 257 tkr lägre än budget. De lägre personalkostna-
derna om 527 tkr beror huvudsakligen på att personalkostnader för vikarier varit lägre än för motsva-
rande tillsvidareanställda samtidigt som viss vakans inte kunnat tillsättas. Förbundets övriga kostnader 
blev 740 tkr lägre än budgeterat. De lägre övriga kostnaderna beror bland annat på att kurskostna-
derna inklusive föreläsare samt resor och logi till fortbildning under perioden är betydligt lägre än bud-
geterat. 

Inga investeringar gjordes under verksamhetsåret. 

Kommunbidraget blev  2 315 tkr högre än budgeterat. Detta till följd av att medlemskommunerna, likt 
år 2020, beslutade om att efterskänka den årliga tillsynsavgiften för branscher som bedömdes som sär-
skilt krisdrabbade till följd av pandemin. Medlemskommunerna kompenserade miljöförbundet genom 
ett ökat kommunbidrag om 2 315 tkr, vilket ska motsvara det efterskänkta beloppet 

Årets resultat om 1 358 tkr läggs till det egna kapitalet. 

Verksamhetens intäkter 
Årets intäkter uppgår till 10 016 tkr, vilket sammantaget är 2 199 tkr lägre än budgeterat. 

Intäkterna blev huvudsakligen lägre än budgeterat till följd av efterskänkta årliga tillsynsavgifter till sär-
skilt krisdrabbade branscher i pandemin.  Dessutom blev intäkterna från tillsyn och prövning inom om-
rådet enskilda avlopp 130 tkr lägre än budgeterat. Timdebitering av miljöskyddstillsyn blev 300 tkr 
lägre än budgeterat. 

Direktionen har beslutat om principer för hantering av den uppkomna tillsynsskulden som aktuali-
serats vid övergången från förhandsdebitering till efterhandsdebitering. Beslutet innebär att 419 tkr av 
de årliga avgifterna som debiterats 2021 för verksamheter där ingen tillsyn alls utförts 2021, förs över 
och periodiseras på 2022. Detta minskar intäkterna med 419 tkr 2021. De lägre avgiftsintäkterna under 
året, beror även på uteblivna intäkter från företag som lagt ned eller gått i konkurs under verksam-
hetsåret. 

Timavgifterna inom tobak, livsmedel och förorenad mark blev tillsammans 275 tkr bättre än budgete-
rat. Avgifterna för handläggning av tobaksanmälningar blev 60 tkr lägre än budget. Till intäktssidan har 
det tillkommit en ej budgeterad statlig ersättning för trängseltillsyn på serveringsställen om ca 900 tkr 
samt ersättning för sjuklönekostnader till följd av pandemin om ca 50 tkr. 

Finansnettot var budgeterat till -10 tkr, men blev -26 tkr på grund av ränta på pensionsskulden. 
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Årsredovisning 2021 

Verksamhetens kostnader 
Förbundets personalkostnader blev 527 tkr lägre än budgeterat. Lönekostnaderna för de vikarier/viss-
tidsanställda vi har haft har varit lägre än för motsvarande tillsvidareanställda samtidigt som viss va-
kans inte kunnat tillsättas 

Förbundets övriga kostnader blev 740 tkr lägre än budgeterat. Kostnaden för föreläsare liksom kurs-
kostnaderna inklusive resor och logi till fortbildning är sammantaget under perioden ca 270 tkr lägre 
än budgeterat. Detta då vi till följd av pandemin helt stoppade fysiskt deltagande i extern fortbildning 
under året. Övergången till distansfortbildningen innebär att vi sparar in kostnaden för resor och logi. 
Bränslekostnaderna är ca 15 tkr lägre än budgeterat, delvis till följd av att delar av tillsynen har skett 
på distans, fler tjänsteresor har gjorts per cykel och med elbilen. 

På grund av leveransförseningar kunde inte alla gamla datorer bytas ut enligt plan under 2021. Detta 
har bidragit till att kostnaden för IT-utrustning blev ca 50 tkr under budget 2021. Finansiella kostna-
derna var budgeterade till 10 tkr, men blev 37 tkr vilket utgörs av bankkostnader och ränta på pens-
ionsskulden. 

Kommunbidrag 

För att hjälpa särskilt krisdrabbade branscher i pandemin, beslutade medlemskommunernas kommun-
fullmäktige i inledningen av året att efterskänka tillsynsavgifter för dessa företag. Kommunbidraget var 
budgeterat till 9 695 tkr, men blev totalt 12 010 tkr vilket innebär en ökning med 2 315 tkr jämfört med 
budget. Summan om 2 315 tkr ska motsvara det efterskänkta beloppet 

Investeringsredovisning 
Några investeringar har inte gjorts under perioden. Avskrivningar görs avseende tidigare investeringar i 
förbundets nya hemsida från 2020 och verksamhetssystem från 2019, se sidan 28.  

Driftsredovisning 
Miljöförbundets driftsredovisning återfinns på sidan 28. 

Kassaflödesanalys 
Året uppvisar ett positivt kassaflöde, de likvida medlen har ökat med 7 274 tkr under året. 
Såväl de kortfristiga fordringarna som skulderna har minskat, vilka tillsammans påverkar kassaflödet 
positivt med 5 075 tkr. Största delen av det positiva kassaflödet bero på att förbundet år 2020 avvak-
tade medlemskommunernas beslut om avgiftsbefriade branscher och därmed debiterade huvuddelen 
av tillsynsavgifterna sent på året. Under 2021 kom beslutet från medlemskommunerna om avgiftsbe-
friade branscher tidigare på året jämfört med 2020, så faktureringen av årliga avgifterna och därmed 
betalningen av dessa hade skett i god tid innan årsskiftet. 
Årets resultat bidrar positivt till kassaflödet, med 1 358 tkr. Även ej rörelsepåverkande poster har bi-
dragit positivt till kassaflödet med 587 tkr, liksom avskrivningar om 253 tkr.  
Sammanfattningsvis så har förbundet en god likviditet. Kassalikviditet är ett mått som visar den kort-
siktiga betalningsförmågan. En kassalikviditet om 1 eller mer innebär att kortfristiga skulder kan beta-
las direkt. Kassalikviditet för år 2021 är 3,99. 
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Årsredovisning 2021 

Balansräkning 

Balansräkningen visar att förbundets egna kapital ökat med 1 358 tkr (årets resultat) till 11 817 tkr 
(summa eget kapital).  

Flerårsöversikt 

I tabellen nedan återges självfinansieringsgraden för verksamhetsåren 2017 till 2021, beräknat enligt 
SCB:s anvisningar för att få jämförbarhet mellan åren. Förbundet uppnår en självfinansieringsgrad på 
49 % för 2021.  

Långsiktigt har avgiftsintäkterna på det stora hela följt den årliga uppräkningen av timavgiften enligt 
index. Under åren 2020 och 2021 hade vi ett kraftigt tapp av avgiftsintäkter till följd av att årliga till-
syns- och kontrollavgifter för särskilt krisdrabbade branscher efterskänktes. Medlemskommunerna 
kompenserade förbundet för de efterskänkta tillsyns- och kontrollavgifterna genom en 
engångsåtgärd, varför kommunbidraget ökade kraftigt under 2020 och 2021 jämfört med 2019. Dessa 
åtgärder bidrar till att självfinansieringsgraden för 2021 sjönk till under 50 %. 

Sedan 2019 har miljöförbundet tillsynsansvaret för den yttre alkoholtillsynen på uppdrag av medlems-
kommunerna enligt avtal, vilket förbundet fakturerar kommunerna kostnaderna för och därmed har 
de övriga intäkterna ökat från och med 2019. Sedan 2020 har de övriga intäkterna även ökat med stat-
lig ersättning för trängseltillsyn på serveringsställen samt ersättning för sjuklönekostnader.  

2017 2018 2019 2020 2021 

Summa avgiftsintäkter 10242 10678 10793 8 514 8442 

Statliga bidrag & övriga intäkter 411 308 822 957 1574 

Kommunala bidrag 8042 8928 9219 11597 12 010 

Självfinansieringsgrad totalt % * 60 60 61 48 49 

Personalkostnader 14545 15412 15736 16490 17 428 

Övriga kostnader 3157 2893 3330 3 090 2961 

Summa kostnader 17702 18305 19066 19580 20 389 

Resultat (tkr) 989 1 599 1 645 1 227 1 358 

Tabell 1. Tabellen beskriver utvecklingen av intäkter, kommunbidrag, självfinansieringsgrad, kostnader samt resultat under 
åren 2017 fram till och med år 2021. 
* Självfinansieringsgrad beskriver i procent hur stor del av kostnaderna som finansieras med avgifter och riktade statsbidrag,
det vill säga alla intäkter utom kommunalskatt, generella statsbidrag, räntor och EO intäkter. Definition från SCB. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Finansiella risker 

Förbundet har inte någon upplåning som innebär ränterisker eller några placeringar i värdepapper 
eller dylikt som utgör någon likviditetsrisk.  

Pensioner 
Pensionsavsättningen i balansräkningen har sedan 2020 ökat med 587 tkr och uppgår till 2 256 tkr vid 
utgången av 2021. Ökningen följer KPA:s tidigare prognoser och beräkningar. 

Förbundets totala pensionsåtagande inklusive löneskatt: 
 2020 2021 

Avsättning 1 669 tkr 2 256 tkr 

Ansvarsförbindelse Inga inga 

 1 669 tkr 2 256 tkr 

Tabell 2. Pensionsåtagande 2020 och 2021. 

Härutöver finns kortfristiga skulder på 693 tkr, som avser den individuella delen inklusive löneskatt 
som intjänats under 2021. Denna (exklusive löneskatt) utbetalas under första halvåret 2022 till 
Pensionsvalet AB, som placerar pensionspengarna efter de anställdas val. Inga medel har speciellt 
placerats för finansiering av framtida pensionsutbetalningar.  

Konsekvenser vid minskat antal tillsynsobjekt 

Miljöförbundet har idag tillsynen på huvuddelen av de tillståndspliktiga verksamheter som finns i våra 
tre medlemskommuner. Tillsynen är överlåten från Länsstyrelsen till förbundet. Skulle Länsstyrelsen 
välja att ta tillbaka tillsynen på dessa verksamheter skulle det innebära stora intäktstapp för förbundet 
och behov av personell minskning i samma grad. Besluten om överlåtelse är gamla och i behov av en 
översyn. 

När branscher och enskilda företag hamnar i svåra ekonomiska förhållanden och tvingas att avveckla 
eller flytta sin verksamhet kan det innebära att kundförlusterna ökar kraftigt mellan två år eller att vi 
tappar avgiftsintäkter gällande företag som inte längre har verksamhet i någon av våra medlemskom-
muner.  

Hur pandemin i förlängningen kommer att påverka antalet tillsynsobjekt är för tidigt att säga, men ett 
antal verksamheter har redan avvecklats/gått i konkurs under pandemin. 

Taxor och avgifter 

En del av den så kallade Rättviksmodellen går ut på att tillsynsmyndigheten fakturerar verksamhetsut-
övaren efter utförd tillsyn och för den tid som lagts ner, istället för fakturering av en årlig avgift i bör-
jan av året. 

Respektive medlemskommun beslutade under hösten 2021 om nya taxor inom miljöbalkens och livs-
medelslagstiftningens område. De nya taxorna innebär att ej anmälnings- och tillståndspliktiga miljö-
farliga verksamheter övergår från en årlig avgift som betalas i förskott till att debiteras i efterhand för 
verklig nedlagt tillsynstid samt att all livsmedelskontroll debiteras efter utförd tillsyn. Övergången från 
årliga avgifter till timdebitering förväntas innebära ett omfattande intäktstapp samtidigt som förbun-
dets behovsutredning för 2022 visar på personella underskott inom delar av förvaltningen.  
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Förbundsdirektionen har beslutat om principer för hantering av den tillsynsskuld som aktualiserats vid 
övergången från förhandsdebitering till efterhandsdebitering, detta innebär att 419 tkr av de årliga av-
gifterna som debiterats 2021 förs över och periodiseras på 2022. Tillsyn motsvarande det periodise-
rade beloppet kommer att utföras under 2022 utan att debiteras för berörda verksamheter.  

Händelser av väsentlig betydelse 
Allmänt om Covid-19 
Covid-19 har för Miljöförbundet liksom för övriga samhället inneburit många tuffa utmaningar och be-
hov av att ställa om verksamheten utifrån nya förutsättningar. I samband med att Folkhälso- 
myndigheten gick ut och rekommenderade arbete hemifrån för de som hade möjlighet till det, valde 
Miljöförbundet att följa denna rekommendation. Detta har inneburit att de flesta inspektörerna arbe-
tat hemifrån helt eller delvis under pandemin. Verksamheten har ställts om till distanstillsyn i den mån 
det har gått. All livsmedelskontroll, tobaks- och alkoholtillsyn har skett ute på verksamheterna. För-
bundet har emellertid varit helt förskonat från utbrott av covid-19 bland personalen under 2020 och 
2021. 

Efterskänkning av årliga avgifter 
Under våren 2021 fattade respektive medlemskommuns kommunfullmäktige beslut om att likt år 2020 
efterskänka de årliga tillsynsavgifterna för  vissa branscher som man bedömde som extra hårt drab-
bade av pandemin och de restriktioner som införts. Medlemskommunerna sköt till ekonomiska medel i 
form av ett utökat kommunbidrag om 2 315 tkr kronor som kompensation för de uteblivna tillsynsav-
giftsintäkterna.  

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
Utöver den planerade tillsynen och handläggning av inkommande ärenden har förvaltningen under 
perioden arbetat med trängselkontroller på serveringsställen till följd av pandemin. För att kunna göra 
många trängselkontroller och samtidigt effektivisera arbetet har dessa kontroller gjorts i samband med 
alkoholtillsynen och livsmedelskontrollen.  

Förbundet har gjort informationsutskick till samtliga livsmedelsverksamheter som omfattats av lagstift-
ningen, vid varje tillfälle regelverket förändrats. Det har blivit informationsutskick vid totalt åtta 
tillfällen under året och förbundet har genomfört cirka 250 trängselinspektioner på serveringsställen i 
våra tre medlemskommuner. Inspektioner har både skett dagtid, kvällstid och nattetid, utifrån serve-
ringsställenas öppettider.  
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Styrning och uppföljning av verksamheten 
Organisation 
Förbundets huvudsakliga syfte är att fullgöra myndighetsuppdraget inom miljö- och hälsoskydds- 
området i våra tre medlemskommuner, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Organisationen styrs av 
en politisk direktion, som består av totalt nio ledamöter, tre från respektive medlemskommun. 
Förbundschefen svarar mot direktionen, leder förbundet och står för en stor del av kontakterna med 
kommunernas ledningsgrupper och chefer. Förbundets verksamhet bedrivs i tre avdelningar: 
hälsoskyddsavdelningen, miljöskyddsavdelningen och strategi- och serviceavdelningen.  

Figur 1. Organisationsbeskrivning över miljöförbundet 

Direktion för Miljöförbundet Blekinge Väst 
9 ordinarie ledamöter + 9 ersättare 

Service- och 
strategiavdel-

ning 

Hälsoskydds-
avdelning 

Miljöskydds-
avdelning 

Förbundschef 
Avdelningschef 



9(37) 

Årsredovisning 2021 

Allmänt om internt uppföljningsarbete 
Förbundets effektmål och fastställda nyckeltal redovisas för förbundets förtroendevalda i samband 
med delårsrapport och årsredovisning. Utvärdering sker fortlöpande utifrån uppsatta effektmål och 
nyckeltal. Stort fokus läggs på att kontroller och inspektioner utförs enligt plan. Förbundets interna 
kontrollplan revideras och fastställs årligen av förbundsdirektionen. 
Uppföljning av budget sker vid varje direktionssammanträde. 

Uppföljning av extern part 
Den kommunala tillsynen och kontrollen revideras av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ansvarar för att 
upprätta en revisionsplan för kommunerna inom länet. 
De av fullmäktige utsedda revisorerna genomför utöver den ekonomiska kontrollen en förvaltnings-
kontroll. Det innebär en utvärdering av hur verksamheten styrs, om den är effektiv och följs upp på ett 
tillfredställande sätt. 
Sydarkivera utför tillsyn på bland annat informationshantering i den löpande verksamheten och 
arkivorganisationen inom miljöförbundets verksamhet. De centrala verken kräver återkoppling kring 
olika tillsyns- och kontrollinsatser som gjorts bland annat kopplat till olika EU-direktiv. Kemikaliein-
spektionen följer upp tillsyn riktad mot bekämpningsmedelsanvändning, flyktiga organiska ämnen, 
kemiska produkter och varor i detaljhandeln. Jordbruksverket följer upp tillsyn av animaliska bipro-
duktförordningen. Naturvårdsverket vill ha återkoppling kring tillsynen i stort. Vi rapporterar även 
årligen resultatet av livsmedelskontrollen till Livsmedelsverket. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Enligt kommunallagen ska kommunalförbund ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att 
räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna 
används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Förbundet uppfyller inte samtliga 
verksamhets- och finansiella mål för året. I verksamheten i stort har störst fokus legat på att utföra in-
spektioner på de verksamheter som legat i tillsynsplan. Detta mål klaras med marginal, liksom målet 
att återkoppla efter genomförd inspektion inom 15 dagar arbetsdagar. Vi har även avslutat fler ären-
den än vad som öppnats vilket indikerar att pågående ärenden inte ackumuleras. Detta tillsammans 
med ett positivt ekonomiskt resultat som är betydligt bättre än budgeterat, gör att förbundet bedöms 
leva upp till kravet om god ekonomisk hushållning. 

Utifrån de förutsättningar som pandemin inneburit för miljöförbundet med begränsningar i hur tillsyn 
har kunnat bedrivas och med tillkommande arbetsuppgifter i form av trängselkontroller på serverings-
ställen, har förbundet klarat av att genomföra den planerade tillsynen väl. Det utökade tillsynsansvaret 
gällande trängsel på serveringsställen, har inte enbart inneburit ca 250 trängselkontroller, utan även 
ett stort arbete i att hålla förvaltningen uppdaterad i alla ändringar som gjordes i regelverket under 
året samt att informera berörda verksamheter om dessa. Även det förberedande arbetet inför byte av 
taxemodell har tagit mycket resurser i anspråk under verksamhetsåret. 

Finansiella mål 
Förbundsdirektionen har fastställt två finansiella mål för verksamheten. Detta för att ge förbundet en 
långsiktig stabil grund att stå på och för att uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning. Förbundet 
har idag en stark finansiell ställning med ett eget kapital på 11,8 Mkr. 
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Miljöförbundets finansiella mål 2021 var följande: 

 Intäkterna ska minst uppgå till kostnaderna.
 Förbundet ska till minst 50 % finansieras via avgiftsintäkter.

Uppföljningen av de finansiella målen ger följande utfall: 

 

Intäkterna skall minst uppgå till kostnaderna. 
Kommentar: Intäkterna i form av verksamhetens intäkter, 
finansiella intäkter tillsammans med kommunbidraget uppgick totalt till 22 037 tkr. 
Verksamhetens kostnader, tillsammans med finansiella kostnaderna och avskrivningar 
uppgick totalt till 20 679 tkr. Intäkterna var därmed 1 358 tkr högre än kostnaderna. 

 

Förbundet ska till minst 50% finansieras via avgiftsintäkter. 

Kommentar: För 2021 motsvarar mål två avgiftsintäkter om minst 10 340 tkr. 
Resultatet blev avgiftsintäkter om 8 442 tkr, målet klarades därmed inte. Förbundet 
finansierandes till 41 % via avgiftsintäkter. 

Tabell 3. Tabellen visar miljöförbundets finansiella mål. Måluppfyllnad visad med glad smiley för uppfyllt mål och 
ledsen smiley för ej uppfyllt mål. 

Endast ett av direktionens två fastställda finansiella mål klaras för året. Förbundets finansiella mål att 
intäkterna minst ska uppgå till kostnaderna, uppfylldes för helåret. Målet att förbundet till minst 50 % 
ska finansieras via avgiftsintäkter uppnås inte. Anledningen är att det har skett en förskjutning från av-
giftsintäkter till kommunbidrag till följd av pandemin och att tillsynsavgifter efterskänktes och ersattes 
med kommunbidrag. Även de tillfälliga trängselkontrollerna, har bidragit till att minska andelen avgifts-
intäkter eftersom denna tillsyn varit avgiftsfri för företagen. 
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Effektmål och nyckeltal 2021 

Direktionen har i budget 2021 samt verksamhetsplan 2021 beslutat om ett antal effektmål för 
verksamheten 2021. 

Mål  Målvärde 

   Övergödningen 
ska minska 

Enskilda avloppsanlägg-
ningar uppfyller gällande 
krav på rening. 

 Antal avlopp som fått till-
syn under året.

100 st 

 Antal fastighetsägare som
har fått krav på att åtgärda
sitt bristfälliga avlopp.

100 st 

   Spridningen av 
miljöfarliga ämnen 
till naturen ska 
minska 

Verksamhetsutövare har 
en ändamålsenlig egen-
kontroll som tillämpas. 

 Andel verksamheter som
omfattas av egenkontrollför-
ordningen vars
egenkontroll kontrollerats.

Minst 75 % av de verksam-
heter 
som ingår i tillsynsplan 2021 
och 
omfattas av egenkontrollför-
ordningen. 

 Krav på åtgärd ställs inom 10
veckor
vid konstaterad brist i sam-
band med planerad tillsyn.

Minst 75 % 

   Konsumenter ska 
erbjudas säkra 
livsmedel 

Livsmedelsverksamheter 
uppfyller livsmedelslag-
stiftningens krav. 

 Alla nyregistrerade livsme-
delsverksamheter ska in-
spekteras inom sex veckor
från av verksamheten angi-
vet startdatum.

Minst 75 % 

 Vid allvarlig brist inom tem-
peratur, personlig hygien,
rengöring och skadedjur görs
återbesök inom 10
arbetsdagar.

Minst 75 % 

   Brister som medför 
risk för människors 
hälsa har minskat 

Smittspridning förhindras 
snabbt och effektivt. 

 Vid allvarlig brist inom stick-
ande skärande verksamhet
görs återbesök inom 10 ar-
betsdagar.

Minst 75 % 

    Förbundets förvalt-
ningsgemen- 
samma effektmål 

Genomföra fastställd 
tillsyns- och kontrollplan. 

 Verksamheter med en årlig 
tillsyns- eller kontrollavgift 
som finns upptagna i förbun-
dets tillsyns- och kontrollplan 
för 2021, ska ha minst en till-
synsinsats under året. 

Minst 87 % 

Antalet öppna ärenden 
ska inte öka. 

 Antalet avslutade ärenden 
under ett verksamhetsår
ska vara större än eller lika
med antalet påbörjade ären-
den.

avslutande ≥ påbörjade 

Återkoppling efter 
inspektion. 

 Inspektionsrapporter ska
skickas ut senast 15
arbetsdagar efter inspektion-
ens genomförande.

Minst 85 % 
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Uppföljning effektmål 
Nedan redovisas utfallet i förhållande till de effektmått som förbundets direktion har fastställt. 

1. Enskilda avloppsanläggningar uppfyller gällande krav på rening  

Antal avlopp som fått tillsyn under året   

Totalt under perioden har stycken 63 enskilda avloppsanläggningar inventerats. Dessa ärenden har ta-
git längre tid i anspråk än beräknat vilket påverkar måluppfyllelsen för året. Det har även funnits en ej 
tillsatt vakans inom avloppsområdet under delar av året, med anledning av att en av inspektörerna 
som delvis arbetar enskilda avlopp har varit tjänstledig för studier. Detta påverkar också måluppfyllel-
sen. 

Antal avlopp som fått tillsyn under året  

Målvärde: 100 st 

Utfall: 63 st 

Effektmålet uppfylls inte för verksamhetsåret 

 
Antal fastighetsägare som har fått krav på att åtgärda sitt bristfälliga avlopp 
 
Totalt under perioden har 39 stycken fastighetsägare fått krav på sig att åtgärda sitt bristfälliga avlopp. 
Det har även funnits en ej tillsatt vakans inom avloppsområdet under delar av året, med anledning av 
att en av inspektörerna som delvis arbetar enskilda avlopp har varit tjänstledig för studier. Detta på-
verkar också måluppfyllelsen. 
 

Antal fastighetsägare som har fått krav på att åtgärda sitt bristfälliga avlopp  

Målvärde: 100 st 

Utfall: 39 st 

Effektmålet uppfylls inte för verksamhetsåret 

 
2. Verksamhetsutövare har en ändamålsenlig egenkontroll som tillämpas 

Andel verksamheter som omfattas av egenkontrollförordningen och som ingår tillsynsplan 2021 vars 
egenkontroll kontrollerats. 

 

Verksamhetsutövare har en ändamålsenlig egenkontroll som tillämpas 

Målvärde: 75 % 

Utfall: 73% 

 

  



13(37) 

 

Årsredovisning 2021 

 
3. Livsmedelsverksamheter uppfyller livsmedelslagstiftningens krav 

Alla nyregistrerade livsmedelsverksamheter ska inspekteras inom sex veckor från av verksamheten 
angivet startdatum  

Av 54 nystartade verksamheter har 37 verksamheter fått sitt första kontrollbesök inom 6 veckor. Detta 
motsvarar att 69 % av livsmedelsverksamheterna fick sitt första kontrollbesök inom utsatt tid. Tyvärr är 
vi sex procentenheter under uppsatt mål, detta kan delvis bero på att fokus  på målet tappats när livs-
medelsinspektörerna samtidigt fokuserat på att göra de extra trängselkontrollerna. 
 

Alla nyregistrerade livsmedelsverksamheter ska inspekteras inom sex veckor från 
av verksamheten angivet startdatum 

Målvärde: 75 % 

Utfall: 69 % 

Effektmålet uppfylls inte för verksamhetsåret 

 
 
Vid allvarlig brist inom temperatur, personlig hygien, rengöring och skadedjur görs återbesök inom 10 
arbetsdagar  
64 % av verksamheterna med uppmärksammad allvarlig brist har fått återbesök inom 10 arbetsdagar. 
Målet klaras inte, detta beror delvis på att återbesöken inte hunnit göras inom 10 arbetsdagar när livs-
medelsinspektörerna samtidigt fokuserat på att göra de extra trängselkontrollerna. 
 

Vid allvarlig brist inom temperatur, personlig hygien, rengöring och skadedjur görs 
återbesök inom 10 arbetsdagar 

Målvärde: 75 % 

Utfall: 64 % 

Effektmålet uppfylls inte för verksamhetsåret 

 
4. Smittspridning förhindras snabbt och effektivt - målet ej aktuellt för perioden 

Uppföljning kan ej ske, eftersom inga allvarliga brister i stickande och skärande verksamheter har upp-
märksammats under året.  

5. Genomföra fastställd tillsyns- och kontrollplan  

För mått fem uppnådde förbundet ett sammanräknat resultat på 96 % (målvärde 87 %) för alkoholtill-
synen, miljötillsynen, hälsoskyddstillsynen och livsmedelskontrollen. För verksamheter inom miljö-
skydd klarades 92 % och inom lantbrukstillsynen har totalt  94 % av den planerade tillsynen genom-
förts. Inom livsmedelskontrollen och alkoholtillsynen klarades 100 % av planerad kontroll. Inom hälso-
skyddstillsynen uppnådde man ett resultat på 88 % av planerad tillsyn. Det är ett starkt resultat där 
målvärdet klarades inom förbundets alla delområden, trots att pandemin försvårade tillsynen med 
bland annat många sena avbokningar/ombokningar. 
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Livsmedels- och alkoholinspektörerna har dessutom tillsammans under perioden genomfört cirka 250 
trängselkontroller på serveringsställen. Utöver de planerade tillsyns- och kontrollinsatserna som har 
genomförts under året har ytterligare inspektioner utförts. Dels på befintliga verksamheter där ett till-
synsbesök utanför tillsynsplanen har bedömts motiverat, men även på nystartade eller nytillkomna 
verksamheter.  

Genomföra fastställd tillsyns- och kontrollplan 

Målvärde: 87 % 

Utfall: 95 % 

Effektmålet uppfylls för verksamhetsåret 

6. Antalet öppna ärenden ska inte öka

223 st fler ärenden har avslutats än påbörjats under perioden 210101-211231. 4549 ärenden har 
öppnats under året, 4772 ärenden har avslutats. Det visar att ärendeinströmningen är i balans och att 
öppna ärenden inte ackumuleras. 

Antalet öppna ärenden ska inte öka 

Målvärde: avslutande ≥ påbörjade  

Utfall: 4772 ≥ 4549  

Effektmålet uppfylls för verksamhetsåret 

7. Återkoppling efter inspektion

96 % av inspektionsrapporterna har skickats ut inom 15 arbetsdagar. Sammanlagt har 880 stycken av 
totalt 917 stycken inspektionsrapporter skickats ut inom 15 arbetsdagar efter inspektionsdatum. Pro-
gnosen är att målet även uppnås för helåret. Uppföljning sker på de inspektioner som ligger i tillsyns-
plan. 

Återkoppling efter inspektion  

Målvärde: 75 % 

Utfall: 96 % 

Effektmålet uppfylls för verksamhetsåret 

Miljöförbundet klarar tre av totalt sju stycken effektmått 2021. Tre av målen nås inte fullt ut och ett 
mål går inte följa upp, då det inom målet ”smittspridning förhindras snabbt och effektivt” inte noterats 
några brister. 

Måluppfyllelsen bedöms delvis som bristfällig då inte alla mål uppfylls. I verksamheten i stort har störst 
fokus legat på att utföra inspektioner på de verksamheter som legat i tillsynsplan. Detta mål klaras 
med marginal, då vi klarade gör 96 % av alla planerade inspektioner. På livsmedelsområdet utfördes 
tillsyn på 100 % av livsmedelsobjekten som fanns med i tillsynsplan. Men fokus på att utföra tillsyn på 
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samtliga livsmedelsobjekt och den extra trängseltillsynen fick tyvärr som följd att övriga effektmål på 
livsmedelsområdet inte riktigt klarades. Inom området enskilda avlopp klaras inte målen till följd av att 
en vakans inom området inte varit tillsatt under året. 

Balanskravsresultat 
Av kommunallagen framgår att vi ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket innebär att intäkterna 
ska vara större än kostnaderna. Detta ska redovisas i en så kallad balanskravsutredning, se not 13. 
Verksamheten gör ett positivt resultat om 1 358 tkr. Det finns inte några underskott från tidigare år att 
återställa. Kommunallagens krav på att intäkterna under budgetåret ska överskrida kostnaderna, det 
vill säga balanskravet, uppfylls därmed. 

 Balanskravsutredning 

 Årets resultat enligt resultaträkningen 1 358 
 Justeringsposter enligt RKR regelverk 0 
 Balanskravsresultat 1 358 

Väsentliga personalförhållanden 
Förbundet hade 27 tillsvidareanställda vid årets slut. Av de tillsvidareanställda var 20 kvinnor och sju 
män. 

Rekryteringar 
Förbundet har sammanlagt haft sex personer visstidsanställda, varav fyra var anställda över årsskiftet 
2021/2022. Dessutom har förbundet haft två stycken seniora miljöinspektörer, med lång erfarenhet av 
miljö- och hälsoskyddstillsyn anställda på timbasis efter avrop, för att vid behov täcka upp vissa vakan-
ser som inte kunnat täckas på annat sätt. 

Vår styrka utgörs av den kompetens och erfarenhet personalen har. Vi behöver ständigt anstränga oss 
för att även i framtiden klara av att behålla och rekrytera rätt kompetens genom att vara en attraktiv 
och konkurrensstark arbetsgivare. 

Kompetensförsörjning 
Förbundet behöver kontinuerligt prioritera kompetensutvecklade åtgärder. Kurser och konferenser är 
viktiga moment, men det är även angeläget att fortbildning och kompetensutveckling sker löpande.  

Miljöförbundet har under året enbart deltagit i digitala kurser och konferenser. De två åren med pan-
demi och begränsade möjligheter till fortbildning, har gjort att förvaltningen kommit efter med behöv-
lig kompetensutveckling. Flera arrangörer av kurser har ställt om till digitala kurser, medan vissa kur-
ser/konferenser helt varit inställda. Fördelen med distansfortbildningen är att vi sparar in kostnaden 
för resor och logi. Däremot upplever vi att utbytet av utbildningarna tyvärr ofta blir lägre såväl kvali-
tets- och innehållsmässigt, men också att möjligheten till nätverkande, interagerande och det person-
liga mötet uteblir. 

Obligatorisk sjukredovisning 
Sjukfrånvaron under 2021 uppgick till 5,5 % (4,3 %) av den totala arbetstiden. Det är en ökning med 1,2 
procentenheter jämfört med 4,3 % föregående år. Sjukfrånvaron 60 dagar eller mer har ökat med 1,7 
procentenheter från 1,8 % till 3,5 % 2021. Korttidsfrånvaron följs upp genom vårt systematiska 
arbetsmiljöarbete. Rehabåtgärder erbjuds när korttidsfrånvaron överstiger 6 gånger per år eller 
långtidssjukfrånvaron är längre än 4 veckor i rad. Vi ser en liten uppgång av sjukfrånvaron, det är 
långtidsfrånvaron som har ökat. Miljöförbundet vidtog tidigt i pandemin smittskyddsåtgärder, vilket 
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verkar ha haft effekt. Både 2020 och 2021 har sjuktalen för förbundet varit lägre än tidigare. Dock är 
det för tidigt att dra några slutsatser kring en långsiktig nedgång av sjuktalen, då år 2020 & 2021 har 
varit långt ifrån normala år till följd av pandemin. Förbundet arbetar kontinuerligt för att åstadkomma 
en så god arbetsmiljö som möjligt för att minska den arbetsrelaterade ohälsan.  

 

 

 
 Total sjukfrånvaro 

 Sjukfrånvaro 60 dagar 
eller mer  

29 år eller yngre -  - 

30-49 år 5,5 % (3,6 %)  3,7 % (1,2 %) 

50 år eller äldre -  - 

Sjukfrånvaro kvinnor 6,1 % (4,9 %)  4,2 % (2,4 %) 

Sjukfrånvaro män -  - 

Totalt 5,2 % (4,3 %)  3,5 % (1,8 %) 

Tabell 5. Tabellen visar sjukfrånvaro vid Miljöförbundet Blekinge Väst 2021, uppgifter inom parantes avser 2020. 
Uppgifter om sjukfrånvaro ska (enligt SFS 1997:614 4 kap, 1a §) inte lämnas om antalet anställda i gruppen är 
högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ. Därför redovisas inte sjukfrånvaro för män, sjuk-
frånvaro för medarbetare yngre än 29 år och sjukfrånvaro över 50 år. 

Förväntad utveckling 
Återbetalning av det egna kapitalet 
Miljöförbundets egna kapital har under senare år vuxit sig stort och förbundet har en stark finansiell 
ställning. Förbundets egna kapital var per 31 december 2021 till ca 11,8 Mkr. Medlemskommunerna 
har därför rekommenderat förbundet att återbetala delar av sitt egna kapital. Med anledning av detta 
beslutade förbundsdirektionen den 10 juni 2021 om att 8 450 tkr av det egna kapitalet ska återbetalas 
till medlemskommunerna. Återbetalning kommer ske under förutsättning att samtliga medlemskom-
muner är överens och efter att samtliga medlemskommuner har fattat likalydande beslut. Återbetal-
ningen kommer att ske under 2022. 

Alkoholtillsyn enligt avtal  

Miljöförbundet har tagit del av Sölvesborgs kommuns budget för 2022. Där framgår att i syfte att ha en 
finansiering av verksamhet med egen alkoholhandläggning och tillsyn upptas under denna verksamhet 
anslag om 300 tkr. Om Sölvesborgs kommun väljer att bryta avtalet med Miljöförbundet om alkoholtill-
synen innebär det att Miljöförbundet tappar intäkter och motsvarande sysselsättning för de inspektö-
rer som idag utför arbetsuppgifterna.  

Service och bemötande 

Miljöförbundet kommer under 2022 fortsätta arbetet med förbättrad service och bemötande och att 
anpassa delar av verksamheten efter den så kallade ”Rättviksmodellen”. Ambitionen är att arbetet ska 
bidra till att skapa ett positivt företagsklimat i våra medlemskommuner, samtidigt som miljö- och håll-
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barhetsfrågorna lyfts på ett framgångsrikt sätt. ”Rättviksmodellen” innebär bland annat att myndig-
heten i första hand har en dialogbaserad tillsyn med företagen. Miljöförbundet arbetar redan idag med 
dialogbaserad tillsyn, men kommer under 2022 fortsätta arbeta med frågan på ett medvetet och 
strukturerat sätt. Genom att söka dialog med företagarna, för att informera och ge råd skapar 
tillsynsmyndigheten förutsättningar för verksamhetsutövaren att göra rätt från början. Vilket på sikt 
förväntas ge bättre resultat utifrån livsmedelssäkerhet och miljönytta.  

Digitalisering 
Förbundet behöver utveckla digitala tjänster och arbetssätt. Vi följer det nationella arbete som pågår 
inom dessa områden. En övergång till en mer digital myndighet är resurskrävande, såväl personalmäss-
igt som ekonomiskt. Miljöförbundet har fått särskilt avsatta medel för att arbeta med digitaliseringsfrå-
gor och e-tjänster under 2022. En extra resurs planeras att tas in för att bland annat ta fram en digitali-
seringsstrategi. I mån av tid ska även det praktiska arbetet påbörjas. Digitaliseringsstrategin förväntas 
identifiera de områden där de största vinsterna kan göras, dels genom ökad tillgänglighet till myndig-
hetens tjänster för medborgarna och dels i form av effektiviseringar för myndigheten. Strategin behö-
ver också belysa vilka tekniska utvecklingar som krävs för att realisera dessa vinster och vilka kostna-
der/ vilket resursbehov det skulle medföra, både i samband med införandet och för kontinuerlig drift. 
Dessutom behöver en riskanalys och eventuellt en konsekvensbedömning genomföras utifrån data-
skydds- och informationssäkerhetssynpunkt. 

Miljöförbundet planerar att övergå till digital arkivering under 2022. Detta kommer att förenkla för 
handläggarna och administrationen och därmed innebära en effektivisering.  Överflyttning av miljöför-
bundets verksamhetssystem till ny, säkrare IT-miljö är genomförd under 2021. Det som återstår är till 
exempel att tillsammans med IT ta fram rutiner samt fatta ett formellt beslut. 

Taxor och avgifter 

Från och med 1 januari 2022 har förbundet nya taxor inom miljö- och hälsoskyddstillsynen samt livs-
medelskontrollen. De nya taxorna och dess uppbyggnad, med stor andel efterhandsdebitering, kom-
mer att kräva nya rutiner och förändrade arbetssätt. Vi räknar även med ökad tid för att administrera 
tidsredovisningen i ärendena, att ta fram debiteringsunderlag samt att fatta beslut om den tid som de-
biteras för varje tillsyn och ärende. Förbundet räknar med att denna extra tidsåtgång blir störst under 
2022 för att därefter minska successivt och förhoppningen är att förbundet under kommande år ska 
kunna öka den timdebiterade tillsynen jämfört med 2022. 

Omställningen från förhands- till efterhandsdebitering av delar av tillsynen kommer sannolikt innebära 
ett permanent intäktstapp. Vad ett byte av taxemodell innebär på längre sikt är svårt att veta i dagslä-
get.  

Särskilt om nedlagda miljöfarliga verksamheter och förorenade områden 
När en miljöfarlig verksamhet upphör finns det ofta ett behov av extra tillsynsinsatser till följd av 
avvecklingen. En nedlagd verksamhet riskerar att efterlämna såväl synliga som osynliga spår i vår miljö. 
Dessa ärenden innebär en omfattande arbetsinsats då ansvarsförhållanden kan vara oklara, ekono-
miska förutsättningar saknas och ansvariga kan vara svåra att nå. Denna typ av ärenden kan vara såväl 
egeninitierade som händelsestyrda. Vi bedömer att det totala resursbehovet för denna arbetsuppgift 
motsvarar löpande minst en heltidstjänst. Miljöförbundet har i nuläget inte resurser att prioritera 
dessa ärenden då finansieringsgraden ofta är låg. Denna nedprioritering är emellertid inte långsiktigt 
hållbar. Förbundet behöver därför finna en finansieringsform för detta egeninitierade tillsynsarbete. 
Risken för negativ påverkan och möjligheterna att kunna ställa någon till svars minskar ju lägre tid som 
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förflyter efter ett upphörande. Det finns även situationer där det är oklart om verksamheten perma-
nent är nedlagd eller inte och om det går att ställa krav på att städa upp och eventuellt sanera verk-
samhetsområdet.  

Länsstyrelsen har som nationellt övergripande mål att senast år 2050 ska alla prioriterade förorenade 
områden vara åtgärdade. Det innebär att förbundet framöver kommer behöva öka antalet tillsynstim-
mar inom området och tillsätta betydligt mer personella resurser än vad som görs idag. För detta ar-
bete skulle åtminstone två ytterligare heltidstjänster behövas på förbundet. Framförallt till egeninitie-
rad tillsyn.  Även för detta arbete är egenfinansieringen genom tillsynsavgifter mycket liten, så tjäns-
terna behöver nästan fullt ut finansieras med ökat kommunbidrag. Sammantaget behövs minst 3 tjäns-
ter ytterligare inom tillsynsområdet förorenade områden. 
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Resultaträkning 2021 
 

Miljöförbundet Blekinge Väst Resultaträkning 

Org nr: 222000-1644      

Belopp i tkr      

  Not Budget 
 

Bokslut Bokslut   

    2021 
 

2021 2020   

           

           

Verksamhetens intäkter 2 12 215 10 016 9 471   

Verksamhetens kostnader 3, 4 -21 646 -20 389 -19 580   

varav personalkostnader    -17 428 -16 490   

varav övriga kostnader    -2 961 -3 090   

           

Avskrivningar 5 -254 -253 -224   

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -9 685 -10 626 -10 333   

           

Kommunbidrag 6 9 695 12 010 11 597   

VERKSAMHETENS RESULTAT  10 1 384 1 264   

           

Finansiella intäkter 7 0 11 8   

Finansiella kostnader 8 -10 -37 -45   

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  0 1 358 1 227   

           

Extra ordinära poster (netto)  0   0   

           

ÅRETS RESULTAT   0 1 358 1 227   

 

  Tabell 6. Resultaträkning för miljöförbundet Blekinge Väst 2021.  
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 Kassaflödesanalys 2021 
Miljöförbundet Blekinge Väst Kassaflödesanalys 
Org nr: 222000-1644 

Belopp i tkr 

Not Bokslut Bokslut 
2021 2020 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
Årets resultat 1 358 1 227 
Justering för av- och nedskrivningar 5 253 224 
Ej rörelsepåverkande poster  13 587 346 
MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE 
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 2 199 1 798 
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 5 555 -5 889
Minskning/ökning av kortfristiga skulder -480 676
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 7 274 -3 415

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -195

MEDEL INVESTERINGS VERKSAMHETEN 0 -195

FINANSIERINGSVERKSAMHET 
Nyupptagna lån 0 0 

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 0 0 

ÅRETS KASSAFLÖDE 7 274 -3 610
Likvida medel vid årets början 8 380 11 990
Likvida medel vid årets slut 15 654 8 380 

Tabell 7. Kassaflödesanalys för miljöförbundet Blekinge Väst 2021. 
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  Not   Bokslut Bokslut 
      2021 2020 
        
TILLGÅNGAR       
        
Byggnader och mark   0 0 
Maskiner och inventarier 9  486 739 
Pågående arbete 9   0 0 
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  486 739 
        
Värdepapper, andelar o bostadsrätter   0 0 
Andra långfristiga fordringar     0 0 
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  0 0 
        
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     0 739 
        
Kortfristiga fordringar 10  2 472 8 027 
Kassa och bank 11   15 654 8 380 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   18 126 16 407 

SUMMA TILLGÅNGAR     18 611 17 146 
        
EGET KAPITAL OCH SKULDER        
        
Eget kapital vid årets början 12  10 459 9 231 
Årets resultat 12  1 358 1 227 
SUMMA EGET KAPITAL     11 817 10 459 
        
Pensioner och liknande förpliktelser  13   2 256 1 669 
SUMMA AVSÄTTNINGAR   2 256 1 669 
        
Långfristiga lån     0 0 
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER   0 0 
        
Kortfristiga skulder 14   4 538 5 018 
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER   4 538 5 018 
        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER       18 611 17 146 
 

Tabell 8. Balansräkning för miljöförbundet Blekinge Väst 2021 

Balansräkning 2021 
Miljöförbundet Blekinge Väst Balansräkning 
Org nr: 222000-1644    
    
Belopp i tkr    
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Noter till årsredovisning 2021 

1. Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal bokförings- och redovisningslag (2018:597;
LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Rådets rekommendationer R15,
R14 och R2 tillämpas fullt ut för redovisningsåret 2021. Principerna är förändrade men har ej gett nå-
gon resultateffekt.

Periodisering med mera 

Periodisering innebär att kostnader och intäkter hänförs till den redovisningsperiod som de avser. I allt 
väsentligt har följande periodiserats på detta sätt: leverantörsfakturor, kundfakturor, arbetsgivaravgif-
ter, avgifter o ersättningar, statsbidrag, ränteintäkter och räntekostnader.  

Kundfakturor äldre än 180 dagar tas inte upp som tillgång i bokslutet. 

Löner och arbetsgivaravgifter. Löner redovisas enligt kontantmetoden. Intjänad semester och kom-
pensationsledighet, som redovisas som kortfristig skuld, har värderats i löneläge gällande 31/12 2021 
inkl. kalkylmässigt personalomkostnadspålägg 39,30 %. 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för planen-
liga avskrivningar (inventarier 3 år, IT-system 4 år, hemsida 5 år). Avskrivningar sker från och med må-
naden efter investering tas i bruk. Tillgång med en ekonomisk livslängd som överstiger tre år och där 
anskaffningsvärdet överstiger ett basbelopp klassificeras som anläggningstillgång. 

Särskild löneskatt beräknas och redovisas på årets intjänade pensioner i enlighet med rekommendat-
ion nr 5 från Rådet för kommunal redovisning. 

Pensionsskuld och den individuella delen. 

Som avsättning redovisas den pension som grundar sig på den del av lönen som överstiger 7,5 bas-
belopp. Miljöförbundet följer lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR 2018:597). 

2. Verksamhetens intäkter
Intäkt  2021 2020 
Tillsynsavgift 8 425 8 514 
Driftbidrag från staten 1213 553 
Övriga intäkter 379 404 
Summa 10 016 9 471 
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3. Verksamhetens kostnader   

Kostnader 2021 2020 
Personalkostnader exkl. pensionskostnader 16 331 15 663 
Pensionskostnader 1 097 828 
Lokal- o städkostnader 602 644 
Inköp av material o varor 413 599 
Inköp av tjänster 1 363 1 291 
Kursavgifter 156 123 
Hyra av bilar och inventarier 183 217 
Medlemsavgifter 85 84 
Porto 46 42 
Drivmedel 17 15 
Nedskrivningar fordringar 29 6 
Annonser 0 0 
Övriga kostnader 68 67 
Summa 20 389 19 580 

   

   

4. Personalkostnader 

Antal anställda per 31 december 2021 

 Kvinnor Män 

Antal tillsvidareanställda: 28 21 7 

Medelålder för tillsvidareanställda: 41,4 

 

Sjukfrånvaron 2021* 

Total sjukfrånvaro av tillgänglig tid i % 5,2 % 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i % av total sjukfrånvaro 3,5 % 

* Uppgifterna avseende sjukfrånvaron lämnas endast för förbundet totalt, då uppgifterna i annat fall kan hänföras till enskilda individer. 

5. Avskrivningar 

Avskrivningar avseende inventarier sker under 3 år, IT-system 4 år och hemsida 5 år och på-
börjas när de tas i bruk.        
Inventarier vars inköpspris understiger ett basbelopp redovisas som driftkostnader. 

  2021 2020  
Avskrivningar, maskiner o inventarier 253 224  
Summa 253 224  
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6. Kommunbidrag 
   

  2021 2020  
Karlshamn 5 936 5 756  
Olofström 2 412 2 380  
Sölvesborg 3 663 3 460  
Summa* 12 010 11 597  
* Enligt beslut har förbundet fått extra kommunbidrag om 2 315 tkr   
till följd av nedsättning av fasta avgifter för tillsyn under 2021 (Covid-19) 
För år 2020 är motsvarande tillskott 2 107 tkr   

    

7. Finansiella intäkter    

  2021 2020  
Ränteintäkter o dröjsmålsräntor 4 3  
Inkassoerättningar 7 5  
Övrig finansiell intäkt 1 1  
Summa 11 8  
    

    

8. Finansiella kostnader    

  2021 2020  
Ränta pensionsskuld 29 36  
Processkostnader 0 0  
Bankkostnader 9 9  
Summa 37 45  
    

9. Maskiner och inventarier     

Inventarier 2021 2020  
EDP Vision Miljö     
Anskaffningsvärde 554 858  
Avskrivning -214 -304  
  340 554  
Hemsida     
Anskaffningsvärde 185 195  
Avskrivning -39 -10  
  146 185  
      
Summa 486 739  
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2021 2020 
IB ackumulerat anskaffningsvärde 1 053 858 
Årets anskaffningar 0 195 
Utrangering 0 0 
Omklassificeringar 0 0 
UB ackumulerat anskaffningsvärde 1 053 1 053 

IB ackumulerat avskrivningar -313 -89
Utrangering 0 0
Årets avskrivningar -253 -224
UB ackumulerat avskrivningar -567 -313

IB Pågående arbete 0 0 
Utgifter under året 0 0 
Under året genomförda omfördelningar 0 0 
UB pågående arbete 0 0 

Summa inventarier 486 739 
All leasing klassificeras som operationell leasing. 

10. Fordringar
2021 2020 

Kundfordringar 801 6 653 
Moms 135 184 
Interimsfordringar 1 510 1 153 
Övrigt (skattekonto mm) 26 37 
Summa 2 472 8 027 

11. Kassa och bank
2021 2020 

Bank 15 654 8 380 
Summa 15 654 8 380 

Bankkontot som är kopplat till Sölvesborgs kommuns koncernkonto har en kreditlimit på 
1 mkr. Krediten är för närvarande outnyttjad. 
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12. Eget kapital    

Årets resultat uppgår till 1 358 tkr, vilket ger ett eget kapital på ca 11,8 mkr. 
  2021 2020 
Ingående eget kapital 10 459 9 231 
Årets resultat 1 358 1 227 
Summa eget kapital 11 817 10 459 

 

 
    

2005 års resultat tkr -1 036   

2006 års resultat tkr 334   

2007 års resultat tkr 618   

2008 års resultat tkr 244   

2009 års resultat tkr 1 309   

2010 års resultat tkr 143   

2011 års resultat tkr 257   

2012 års resultat tkr -139   

2013 års resultat tkr -781   

2014 års resultat tkr 1 357   

2015 års resultat tkr 1 908   

2016 års resultat tkr 785   

2017 års resultat tkr 989   

2018 års resultat tkr 1 599   

2019 års resultat tkr 1 645   

2020 års resultat tkr 1 227   

2021 års resultat tkr 1 358   

Eget kapital, tkr 11 817   

    

Balanskravsutredning    

Årets resultat enligt resultaträkningen 1 358   

Justeringposter enligt RKR regelverk 0   

Balanskravsresultat 1 358   
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13. Avsättningar för pensioner och liknande    
förpliktelser 
    

Avsättning har gjorts utifrån KPA:s beräkning och innehåller även särskild löneskatt.  
Beräkningen sker 2021 utifrån RIPS07. Avser kompletterande ålderspension.  
    

  2021 2020 
Ingående avsättning inkl. löneskatt 1 669 1 323 
Nyintjänad pension 404 259 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 31 30 
Övrig post -2 -1 
Förändring av löneskatt 0 68 
Ändrat livslängdsantagande i RIPS 165 0 
Nya utbetalningar -11 -9 
Summa avsatt till pensioner inkl löneskatt 2 256 1 669 
Ökning/Minskning mellan 2021-2020 587   

    

Senast avlästa aktualiseringsgrad är 100%    

Den avsatta pensionsskulden har inte placerats finansiellt utan har återlånats av förbundet. 
 
14. Kortfristiga skulder    

  2021 2020 
Semesterlöneskuld inkl. komp 1 040 955 
Pensionsskuld inv. del inkl. löneskatt 693 659 
Personalens skatter, avgifter o avdrag 588 589 
Leverantörsskulder 1 051 1 344 
Förutbetalda intäkter o upplupna kostnader 458 349 
Övriga skulder 709 1 123 
Summa 4 538 5 018 

    

15. Operationella leasingavtal  

Miljöförbundet har inventerat hyresavtal och anser att hyresavtalet med Sölvesborgshem om förbun-
dets lokaler är att anse som väsentligt. Hyreskontraktet löper till och med 31 december 2023 med ett 
årligt 568 000 hyresbelopp om kr per år.  

16. Upplysningar om kostnader för räkenskapsrevision 
  

  2021 2020 
Kostnad för räkenskapsrevision 54 56 
Kostnad för övrig revision 9 0 
Summa 63 56 

 



28(37) 

 

Årsredovisning 2021 



29(37) 

Årsredovisning 2021 

Verksamhetsberättelse 

Axplock från verksamheten 2021 
Nedan är några axplock från 2021 års verksamhet, syftet är att ge en bild av olika arbetsområden för 
förbundet under året. 

Alkohol och folköl 

Tillsyn på serverings- och försäljningsställen med alkoholdrycker har genomförts enligt de tillsynspla-
ner som upprättats. Med anledning av pågående pandemi har dock årets festivaler och marknader 
tvingats ställa in. Tillsynen på serveringsställen med stadigvarande tillstånd har kunnat genomföras 
som planerat och samtliga har fått minst ett tillsynsbesök. Under året har samordnad tillsyn genom-
förts med tillståndsenheten i västra Blekinge och polisen. Med anledning av bestämmelserna för att 
förhindra smittspridning på serveringsställena, bland annat begränsad servering till endast sittande 
gäster under första halvåret har berusningsgraden uppskattningsvis minskat vid miljöförbundets till-
synsbesök. Miljöförbundet har dock noterat avvikelser till följd av exempelvis bristfälligt matutbud, 
ingen serveringsansvarig närvarande, brister mot villkor i tillstånd, bristande tillgång till lättdrycker och 
medförande av alkohol från beviljad serveringsyta på serveringsställena. Flera uppföljande tillsynsbe-
sök har genomförts med anledning av dessa brister. 

Under året har yttre tillsyn även genomförts på försäljnings- och serveringsställen med folköl. Vid till-
synsbesöken har miljöförbundet bland annat kontrollerat att verksamheten har tillräckliga rutiner för 
försäljningen/serveringen av folköl, att de inte säljer till minderåriga, tillräckligt matutbud etc. Uppfölj-
ning av avvikelser noterade vid besöken fortsätter under år 2022. 

Boende 

En god boendemiljö ska säkerställas för bland annat boende i hyresrätter. I slutet av 2017 och i början 
av 2018 påbörjades ett flerårigt tillsynsarbete angående mätningar av radonhalter i hyresfastigheter. 
Ett 70-tal hyresfastighetsägare fick då uppmaningar om att mäta radon i sina bostadsfastigheter. Ra-
donmätningsresultat har därefter redovisats till miljöförbundet för granskning. En del förhöjda värden 
har noterats och där har fastighetsägaren genomfört åtgärder för att sänka radonhalterna. Efter ge-
nomförda åtgärder har hyreshusfastighetsägaren genomfört nya mätningar som redovisats och grans-
kats av miljöförbundet. En del arbete återstår vilket innebär att tillsynsarbetet gällande radon i hyres-
fastigheter kommer fortsätta under 2022.  

Tillfälliga boende så som hotell, vandrarhem och campingar har inspekterats under året. 

Flertalet flerbostadshusägare har fått tillsyn av miljöförbundet där tillsynsfokus var inriktat på avfalls-
hantering, hantering av farligt avfall samt hantering och förvaring av kemikalier.  

Bygglov/förhandsbesked 

Miljöförbundet har lämnat drygt 100 yttranden om bygglov/förhandsbesked till medlemskommu-
nerna. Utveckling av samarbetet pågår. Bland annat har miljöförbundet efterfrågat att kommunernas 
handläggare kort skriver anledningen till att ärendet skickats på remiss till miljöförbundet, samt att vi 
alltid behöver få information om vilken typ av avloppslösning som planeras, enskilt eller kommunalt. 
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Deltagande i planarbetet 

Miljöförbundet har likt tidigare år på olika sätt stöttat och fört in miljöaspekterna i medlemskommu-
nernas planarbete. Under 2021 fick Miljöförbundet in ca 55 planrelaterade ärenden från våra tre med-
lemskommuner. Frågor kring markföroreningar i planområden upptar en stor del i detta arbete, liksom 
frågor om påverkan på naturmiljön. 

Digital arkivering 

Ambitionen att gå över till enbart digital arkivering fick pausas tillfälligt. Detta eftersom informations-
säkerheten inte fullt ut bedömdes vara tillräcklig med dåvarande it-miljö. Målsättningen kvarstår dock 
och förväntas kunna uppnås under 2022. Arbetet underlättas av ett gott samarbete med SBKF. 

Informationshanteringsplan och säkerhetsskydd 

På grund av ökad arbetsbelastning på berörda tjänster har säkerhetsskyddsanalys i enlighet med 1 § 2 
kap. säkerhetsskyddslagen inte hunnit genomföras under verksamhetsåret.  Av samma anledning har 
inte heller framtagande av ny informationshanteringsplan hunnits med. Den ökade arbetsbelastningen 
har bland annat bestått i arbete med att förbereda övergång till nya taxor och en stor ökning av remis-
ser rörande bygglov och förhandsbesked.  

Lantbrukstillsynen 

Ingen tillsyn har skett på plats ute på pälsdjursuppfödningarna under året, då dessa haft restriktioner 
från Jordbruksverket på grund av pandemin.  

För att kunna hålla avstånd och följa de restriktioner som funnits i samhället har vi inom lantbrukstill-
synen prioriterat att följa upp efterlevnaden av regler kring hantering av gödselmedel och växtskydds-
medel i fält. Denna tillsyn har lett till en ökad förståelse och kunskap om de praktiska momenten och 
dess risker för läckage till vatten i landskapet. Arbetet med tillsyn i fält kommer att fortsätta även un-
der 2022.  

Under året har vi sett en ökad förekomst av frågor och klagomål kopplade till hemmiljö, t.ex. lukt, ljud 
och djurhållning inom detaljplanelagt område. Dock har flugklagomålen varit få.  

Masshanteringsprojekt 

Under året genomfördes ett projekt inom masshantering. Inom projektet togs ett omfattande inform-
ationsmaterial fram som dels kan förenkla för de som hanterar massor men även för oss som tillsyns-
myndighet då det ger en överblick av vilka regler som gäller för denna typ av verksamhet. Informat-
ionsmaterialet har delats med andra kommuner genom bland annat miljösamverkan Blekinge-Krono-
berg.   

Tillsyn utfördes på verksamheter där avfall i form av schaktmassor, trädgårdsavfall och annat inert av-
fall hanteras. Under projektets gång har fler platser där denna typ av anmälningspliktig verksamhet no-
terats och det finns ett behov att framöver fortsätta att bedriva uppsökande tillsyn på området. Exem-
pel på risker som en felaktig masshantering kan medföra är: 

 förlust av biologisk mångfald där områden fylls ut eller lagring sker utan prövning,  
 spridning av föroreningar samt  
 spridning av invasiva arter.  
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Under året har arter som parkslide och jättebjörnloka noterats i tillsynen på verksamheter där massor 
hanteras. Detta har resulterat i att verksamheterna, i dialog med tillsynsmyndigheten, har vidtagit åt-
gärder för att direkt bekämpa arterna och begränsa spridningen av dessa.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Under 2021 genomförde miljöförbundet ett projekt med fokus på miljökvalitetsnormer för vatten 
(MKN) i tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Syftet var att testa Miljösamverkan Jönköpings tillsyns-
material och omarbeta materialet så att det kan användas vid den ordinarie tillsynen framöver. Till-
synsmaterial i form av informationsblad, checklista och presentation omarbetats av projektgruppen. 

Under projekttiden tillsynades en tillståndspliktig industriverksamhet och en tillståndspliktig lantbruks-
verksamhet. Vid tillsynsbesöken diskuterades miljöförbundets presentationsmaterial och checklista 
varefter direkta och diffusa utsläpp från respektive verksamhet kartlades. De båda verksamheterna 
hade god kontroll över sin dagliga verksamhet och genomförde regelbundna mätningar eller beräk-
ningar av utsläppsnivåer. Möjliga åtgärder som skulle kunna vidtas i respektive verksamhet rörde fram-
förallt nödlägesberedskap, såsom avstängningsventil för dagvatten för att förebygga spridning av för-
oreningar i släckvatten vid brand, samt att genomföra provtagning av dagvatten. En av verksamhet-
erna förslog att en riskbedömning med fokus på miljökvalitetsnormer skulle tas fram för att tydligare 
belysa vilka utsläppspunkter i verksamheten som riskerar att påverka ytvattenförekomstens status. 

Dataunderlag för prioriterade ämnen och särskild förorenande ämnen saknas i de flesta fall i Viss. Uti-
från verksamheternas utsläppsvärden var det därför svårt att ta ställning till om utsläppsnivåerna från 
respektive verksamhet riskerade att äventyra ytvattenförekomstens status. För att kunna utreda frå-
gan vidare behöver miljöförbundet få tillgång till data från all provtagning av ytvattenförekomster som 
genomförts i våra medlemskommuner. I de fall provtagningsdata saknas behöver provtagning genom-
föras. 

Sammanfattningsvis kom projektgruppen fram till att det i dagsläget är det enbart ett fåtal av kommu-
nens ytvattenförekomster som uppnår god status. För att skydda och bevara våra kommuners vatten-
resurser krävs ett omfattande arbete på flera nivåer. Ett sätt är att komma framåt i vårt arbete är att 
varje kommun tar fram styrdokument för vattenförvaltningsfrågor, så kallade vattenplaner. 

Miljötillsyn 

I slutet av 2020 riktade förbundet ett föreläggande mot ett maskinuthyrningsföretag om att byta ol-
jeavskiljaren för deras tvätthall. Detta gjordes efter att vi vid ett tillsynsbesök kunnat konstatera att 
den befintliga avskiljaren var för gammal och inte nådde upp till de krav som ställs på bästa möjliga 
teknik.  

Företaget valde att överklaga beslutet i flera instanser där miljöförbundet fick rätt. Företaget valde då 
att söka prövningstillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen men, men ansökan avslogs. Mark- och 
miljödomstolens dom står alltså fast.  

Ärendet har varit intressant på så sätt att det inte funnits några tidigare prejudikat på området. Domen 
har uppmärksammats hos flera miljökontor runt om i Sverige. 

Ny hemsida 
 
Miljöförbundets nya hemsida lanserades i april 2021. Hemsidan har både fått ett nytt, uppdaterat ut-
seende och ett delvis nytt innehåll. Fokus har legat på att informationen på sidan ska vara lättillgänglig 
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och användbar för medborgarna. Den nya plattformen för hemsidan är enkel att arbeta med och har 
möjliggjort snabbare uppdateringar vid behov.  

Skönhetsvård och liknande 

Stickande och skärande verksamheter så som fotvårds- och tatueringsverksamheter har inspekterats 
under året. Fokus vid inspektionerna var att kontrollera så att blodsmitta inte kan ske och granskning 
av verksamheternas egenkontroll. 

Den 1 juli 2021 började en ny lagstiftning att gälla, detta innebar att fler verksamheter omfattas av an-
mälningsplikt. Befintliga verksamheter som innefattades av lagändringen har haft en övergångsperiod 
till och med till den 1 september att anmäla sin verksamhet till miljöförbundet. Under hösten inkom 
cirka tio stycken anmälningar.  

Solarier har inspekterats under året, vid inspektionerna kontrollerades bland annat system för ålders-
kontroll, märkning av rör och solariebädden samt skyltningskrav enligt lagstiftningen.  

Små avlopp 

De ansökningar gällande nya tillstånd till små avloppsanläggningar som har inkommit under 2021 har 
hanterats. Tillståndsärenden från tidigare år har följts upp genom att begära in entreprenörsrapporter 
som saknas i ärendena.  

Miljöförbundet har genomfört ungefär 60 tillsynsbesök på små avloppsanläggningar under 2021. Av-
loppen som inspekterades ligger inom avrinningsområde där det finns miljökvalitetsnormer för vatten 
med åtgärdsförslag inriktade på små avlopp.  

Havs- och vattenmyndigheten bedriver ett digitaliseringsprojekt med fokus på små avlopp. Små av-
loppsanläggningar och riskbaserad tillsyn är ett av fokusområdena i den nationella strategin för miljö-
balkstillsyn 2022-2024. Detta innebär bland annat att samtliga små avloppsanläggningar ska koordi-
natsättas, riskklassas och avloppstekniklösningen ska registreras. Uppgifterna ligger till grund för av-
loppsrapporteringen till Havs- och vattenmyndigheten. Miljöförbundets arbete med detta påbörjades 
2020 med genomgång av register och uppbyggnad av ett kartlager med färgkoder som speglar avlop-
pens status. Arbetet har fortsatt under 2021 och kommer fortlöpa under kommande år för att kunna 
färdigställas till nästa nationella rapportering för små avlopp 2026.   

Strandskydd 

Inom området strandskydd gav pandemin ett fortsatt ökat antal av antal ärenden om remisser av an-
sökningar om strandskyddsdispenser. Totalt under 2021 besvarades 83 remisser eller frågor från våra 
medlemskommuner. Under året inkom 12 klagomål på misstänkta strandskyddsöverträdelser. Tre till-
synsärenden öppnades under året till följd av ansökningar av olika slag där det framkommit att över-
trädelser mot strandskyddet skett. Under början av året arbetades mallar fram för att effektivisera flö-
det i handläggningen av bland annat inkomna klagomål. Under året fick vi även den statliga strand-
skyddsutredningen på remiss och vi framförde synpunkter på denna.  

Tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel 

Under året har tillsyn på försäljningsställen med tobaksvaror till största del skett på distans med anled-
ning av pågående pandemi. Tillsynen har utförts genom granskning av försäljningsställenas egenkon-
trollprogram som de skickat in efter begäran till miljöförbundet. Denna tillsyn har även samordnats 
med tillsyn över försäljningsställen med e-cigaretter och receptfria läkemedel. Trots att egenkontroll-
programmen har granskats i samband med försäljningsställenas tillståndsansökan har det noterats 
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flera brister i egenkontrollprogrammen vilket har krävt mycket uppföljningsarbete. Yttre tillsyn har 
även genomförts på två försäljningsställen där miljöförbundet har mottagit klagomål och tips gällande 
försäljning av utländska tobaksvaror och försäljning till minderåriga. Den yttre tillsynen har genomförts 
tillsammans med polisen och tullverket. Under året har sex nya ansökningar om tobakstillstånd samt 
åtta anmälningar om ändringar i befintliga tillstånd mottagits och utretts. Handläggningen av ett par av 
dessa ärenden fortsätter även in under 2022. Utöver ovanstående har två anmälningar om försäljning 
av e-cigaretter inkommit och hanterats. 

Träning och fritid 

Badanläggningar, både inomhus- och utomhusanläggningar, som erbjuder bad åt allmänheten har in-
spekterats under 2021, fokus har varit på egenkontrollen. Strandbad, både EU-bad och övriga strand-
bad har fått tillsyn under 2021. Några bad har inspekterats i fält och några har fått tillsyn genom 
granskning av inkomna badvattenprover.  

Gym och idrottsanläggningar har inspekterats under 2021, fokus på inspektionen var främst hygien och 
rengöring. 

Utbildningsverksamheter 

Utbildningsverksamheter har inspekterats både i fält och genom granskning av rutiner och egenkon-
trollen vid skrivbordet. Fokus vid tillsynen var hygien och rengöring.  

Arbetet med genomgång och kontroll av egenkontrollen påbörjades 2019 och har fortlöpt sedan dess, 
så även under 2022.  

Under 2021 inspekterades även fritidsgårdarna i kommunerna. 
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Uppföljning av verksamheten 
Nyckeltal 2019 2020 2021 

Avslutande ärenden/handläggare 166 182 204 

Öppna ärenden/handläggare per 31 dec 63 54 54 

Antal åtalsanmälningar 3 12 18 

Antal miljösanktionsavgifter 31 38 22 

Antal överklagade beslut 14 12 16 

Andel överklagande beslut som avgjorts 
till Miljöförbundets fördel 

10 av 14 6 av 12 7 av 9 

Tabell 9. Nyckeltal fastställda av Direktionen i verksamhetsplan 2021 

Tillsynsverksamheten 

Under året har 4549 stycken ärenden öppnats. Drygt hälften av dessa återfinns inom ärendetyperna 
”tillsyn enligt plan”, ”myndighetssamverkan”, ”köldmedierapportering” eller händelsekoden ”klago-
mål”. Beredning av ärenden har lett fram till ca 700 stycken delegationsbeslut. Totalt har ca 1300 
inspektioner genomförts under året och 416 yttranden skrivits. 

Överprövade ärenden 

Andelen överprövade beslut som har avgjorts till förbundets fördel uppgår till 78 %. 
Överprövade ärenden som inte avgörs till förbundets fördel, redovisas löpande under året till 
förbundsdirektionen.  

Sanktioner under verksamhetsåret 

Miljöförbundet har under 2021 gjort 18 stycken åtalsanmälningar. Det rör sig bland annat om ned-
skräpning, eldning av avfall och villkorsbrott. Det har även beslutats om 22 miljösanktionsavgifter. Ma-
joriteten av dessa, 17 stycken, rörde verksamheter som inte har inkommit med rapportering om köld-
mediekontroll inom utsatt tid och där miljöförbundet har tvingats att besluta om miljösanktionsavgif-
ter. 
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Uppföljning interna arbetsmiljömål

 

1. Alla tillsvidareanställda ska årligen genomgå minst två arbetsdagars
kompetensutveckling. 
Kommentar: 61 % av personalen genomgick minst 2 dagars kompetensutveckling 
under 2021, orsaken till detta bedöms vara pandemin. 

 

2. Minskad sjukfrånvaro.  Detta ska möjliggöras med hjälp av bland annat
rehabiliteringsåtgärder när korttidsfrånvaron överstiger 6 gånger per år eller lång-
tidsfrånvaron är längre än 4 veckor i rad.
Kommentar: Sjuktalen har ökat från  4,3 % till 5,2 %.

 
3. Att under 2021 anta en policy för rökfri arbetsplats och arbetstid.

Kommentar: Under året har stora delar av det förebyggande arbetsmiljöarbetet 
koncentrerats till pandemin. Varför arbetet inte har hunnits med. 

  4. Vi ska sträva efter att inte ha några arbetsskador eller tillbud.
Kommentar:  Inga rapporterade tillbud under året.

 

5. Genomföra en medarbetarundersökning minst vart fjärde år samt att årligen ge-
nomföra minst en så kallad temp-enkät. 

Kommentar: En medarbetarenkät med fokus på de förutsättningar som rått 

under pandemin är genomförd under året. 

 

6. Rätt till heltid, möjlighet till deltid.
Kommentar: I samband med 2021 års medarbetarsamtal har alla med- 
arbetare fått frågan om man vill ändra sysselsättningsgrad. Fyra medarbetare har
valt att gå ner i arbetstid.

 

7. Minst vart tredje år samt vid nyanställningar ska samtliga arbetsplatser bedömas av
ergonom. 
Kommentar: Genomgång av samtliga arbetsplatser genomfördes av företagshälso-
vården 2019. Målet delvis aktuellt först 2021. Gällande nyanställningar har bedöm-
ning av ergonom ej skett pga. pandemin. 

Tabell 10. Tabellen visar måluppfyllelse av miljöförbundets interna arbetsmiljömål. Måluppfyllnad visad med glad 
smiley för uppfyllt mål och ledsen smiley för ej uppfyllt mål. 
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Uppföljning interna miljömål 

 
1. Antalet mil med el-bilen ska öka under 2021 jämfört med 2020 

 Utfall: 946 mil 2021, -11  % (691 mil 2020) 
Kommentar: Antal körda mil har under 2021 ökat med 37 % jämfört med 2020. San-
nolikt beroende på att det skedde återgång till mer fysisk tillsyn jämfört med 2020. 

 

2. Antalet tjänsteförrättningar där cykel/el-cykel ersätter bilresor ska öka under 2021 
jämfört med 2020 
Utfall: 50 st 2021, +117 % (23 st 2020) 
Kommentar: Målet klarades under året, antalet tjänsteförrättningar på cykel ökade 
med 117 %. 

  

3. Mängden kopiatorpapper ska minska under 2021 jämfört med 2020. 
Utfall: -5 % 
Kommentar: Att delar av personalen arbetat hemifrån har sannolikt bidragit positivt 
till att nå målet. Förbundet har personliga taggar så att utskrifter kan avbrytas och 
parkeras. Förbundet erbjuder verksamhetsutövare information, skrivelser och in-
spektionsrapporter via mail. Ett pilotförsök att endast förvara handlingar digitalt 
har införts. Inledningsvis gäller det endast handlingar från andra myndigheter. Sam-
mantaget har detta gett önskad effekt och mängden kopiatorpapper har minskat 
med 5 %. 

 
4. Mjölk, te och kaffe ska vara ekologiska. 

Utfall: 100 % 

Kommentar: Målet är uppfyllt. 

 

5. Miljöförbundets el ska vara miljömärkt. 
Målvärde: 100 % 
Utfall: 100 % 

Kommentar: Målet är uppfyllt. 

Tabell 11. Tabellen visar måluppfyllelse av miljöförbundets interna miljömål. Måluppfyllnad visad med glad smi-
ley för uppfyllt mål och ledsen smiley för ej uppfyllt mål. 
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Kompetensutveckling under året 

Förbundet haft deltagare på kurser och nätverksträffar inom följande område:

 Avfallshantering och farligt avfall
i mindre verksamheter

 Brott mot miljöbalken
 Effektiv tillsyn och prövning av små

avlopp
 Ekonomisk granskning vid

tillståndsprövning, digital
 Eurofins analys PFAS
 Export (Livsmedelsverket)
 Faror och risker
 Få ordning på e-arkivet, Webb
 Luftanalyser för att kartlägga

föroreningar
 Grundläggande miljöbalkstillsyn

Miljösamverkan Sverige, digitalt
 Grundutbildning EDP Vision
 Gynnade beslut
 Handläggarträff Miljö- och

byggsamverkan Kronoberg-Blekinge
 Hantering av hälso- och miljörisker i

stadsutvecklingens planskede
 Industriutsläppsverksamheter (IED)

- den särskilda prövningen och regleringen
 Informationssäkerhetsutbildning DISA

- MSB
 Avfallslagstiftningen
 Förvaltnings- och kommunallagen
 Konferens HÄMI
 Kontroll av livsmedelsfusk
 Kontrollförordningen och

växtskyddsmedel
 Listeria
 Miljökvalitetsnormer för vatten

vid tillsyn av miljöfarlig verksamhet
 Miljörättslig Nyhetsdag 2021
 Miljösamverkan Sverige -

Miljöbalkstillsyn
 Mälarlänsutb egeninierad tillsyn,

ansvarsutredningar m.m.

 Mälarlänsutbildning inom förorenade
områden

 Narkotikakonferens – samverkan
och sekretess

 Nationell konferens för oljeskadeskydd
 Näringsdeklarationer
 Nätverksträff Miljösamverkan

förorenade områden
 Offentlighet och sekretess

Sydarkivera
 Open ePlatform användarträff
 Renare mark årsmöte
 Rening av PFAS i lakvatten från avfallsanläggningar
 Reviderad standard SIS för naturvärdesinventering
 S.G.I. Markbyggnadsdagen
 Samverkansträff med åklagare, polis och

tillsynsmyndighet
 Sekretessbedömning i praktiken
 Seminarium lönespridning, web Sobona
 Seminarium om vattenskyddsområden med

fokus på ny vägledning från HaV
 SGU - grundvatten
 SIPU - Offentlighet och Sekretess för registratorer
 Strandskydd, Miljösamverkan
 Sydarkivera Dataskydd: Grundutbildning via Teams
 Temamöte 12:6-samråd (särskilt skyddsvärda träd)
 Temperaturmätning
 Tillsyn och hantering av schaktmassor
 Tillämpning av viteslagen i praktiken
 Utbildning tobak- och nikotinprodukter
 Vatten Avlopp Kretslopp
 Vidareutbildning behörighet växtskyddsmedel
 Webbinarie om smittspårning och undanröjande

av objektburen smitta
 Webbinarium Barnhälsomiljörapporten
 Webbinarium FHM Vägledning objektsburen smitta
 Webbinarium gynnande förvaltningsbeslut
 Workshop Läkemedelsverket
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§ 15 Information om våtmarker 

Kommunekolog Jonas Engzell höll en muntlig föredragning om definitionen av olika våtmarker 
och innebörden av dessa, efter önskemål från direktionens sammanträde i december. 

______ 

Bilaga: 

Presentation våtmarker 

Kopia: 

Akten 

§ 16 Uppföljning gällande ärende om bortforsling av avfall, 
dnr 2021/3080 

Miljöinspektör Erik Fröier redovisar för de senaste händelserna i ärendet samt om den kontakt 
som har tagits med Karlshamns kommun i ärendet. 

_____________ 

Kopia: 

Akten 





Våtmark definitioner
 Våtmark, även sankmark och sumpmark, är enligt den svenska

våtmarksinventeringens definition sådan mark där vatten till stor del av året finns nära
under, i eller strax över markytan samt vegetationstäckta vattenområden. I de flesta
fall kan vegetationen användas för att skilja våtmark från annan mark. Minst 50
procent av vegetationen ska vara hydrofil för att man ska kalla ett område för
våtmark. Huvudindelningen av våtmarker i typer grundar sig på vattnets ursprung och
om marken är torvbildande eller ej. Begreppet innefattar en mängd olika naturtyper
såsom myrar, stränder, kärr och mossar. Även träsk är en benämning som kan avse
en typ av våtmark.

 Enligt Ramsarkonventionens definition på våtmarker gäller att mark som regelbundet
översvämmas eller ständigt är fuktig samt sjöar och havsområden med ett djup av
maximalt 6 meter räknas som våtmark. Det betyder att i stort sett alla kustområden
liksom vattendrag och grundare sjöar i landet betecknas som våtmarker. Det som vi
traditionellt menar när vi talar om våtmarker är grunda miljöer med
övervattensvegetation av vitmossa, gräs, starr eller andra örter. Vissa våtmarker står
bara under vatten några dagar under ett år medan andra ständigt är vattendränkta.



Utdikning
 Från början av 1800-talet har våtmarker dikats för att kunna använda marken till

jordbruk eller skogsbruk. Ungefär tre miljoner hektar våtmark och ca 2500 sjöar har
försvunnit som orsak av dikning. Den utplånade arean av våtmarker motsvara en
fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarker. När våtmarkerna växer igen blir de djur
och växter som drivs där utsatta. Övergödande näring är också en orsak till att
våtmarker växer igen snabbare än normalt.



Varför är våtmarker värdefulla?

 dämpning av vattenflöden
 fungerar som naturliga vattenmagasin
 refuger för fågel-, fisk-, insektsarter mm
 upprätthåller biologiska mångfalden i landskapet
 utgör spridningskorridorer för många växt och djurarter
 processar avloppsvatten och avskiljer närsalter och kemiska ämnen
 fungerar som filter för sjöar och kusthavet
 tillhandahåller föda för människor och foder för boskap
 rekreation såsom fiske, fågelskådning, jakt mm
 upprätthåller dricksvattnets kvalitet



Våtmarker hänger ihop



Efterbehandling av täkter



Återvätning



Restaurering



Naturlig hjälp



Gräva våtmark
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§ 17 Uppföljning interna kontrollplanen 2021, dnr. 2021/1057 

Förbundschef Johanna Randsalu redovisade uppföljning av den interna kontrollplanen 
för år 2021. 
____________ 

Bilaga: 
1. Intern kontrollrapport 2021

Kopia: 
Akten 

§ 18 Information om ny IT- Enhet för Sölvesborgs kommun 

Förbundschef Johanna Randsalu gav en kortare redovisning om förslaget till ny IT-enhet i 
Sölvesborgs kommun.  
_____________ 

Bilagor: 
1. Ekonomiskt beslutsunderlag för ny IT-verksamhet Sölvesborg_220221
2. Förslag om inrättande av IT-enhet i Sölvesborgs kommun och koncern fr.o.m. 2023-01-01
3. Förstudierapport Ny IT-enhet fr.o.m. 2023-01-01
4. Kopia av IT Budget i koncernen CJ 220215 inkl. projekt

Kopia: 
Akten 



Årlig intern kontrollrapport 2021 
Sammanställning för helåret 
Utfallet för första perioden redovisat på direktionssammanträdet 210901 
Utfallet för andra perioden redovisat på direktionssammanträdet 220317 

Kontrollmoment Resultat Åtgärd 

Verifikationer 
Hanteras verifikationer enligt bokföringslagen 
och interna rutiner? 

Kontrollmoment som har utförts 
 Bokföringsunderlag - Att

verifikationen uppfyller kraven för god 
redovisningssed 

 Bokföringstidpunkt - Att bokföring
sker vid rättpunkt och i rätt 
redovisningsperiod 

 Kontering - Transaktionen är rätt
konterad 

 Beslut - Att transaktionen
överensstämmer med beslut av 
behörig beslutsfattare 

 Moms - rätt bokföring av momsen
 Jäv - Den som utför kontrollen får ej

kontrollera in- och utbetalningar till 
sig själv eller närstående. 

För första halvåret genomförde 
ekonomikontoret stickprovskontroller på 
totalt 35 stycken fakturor. 

Stickprov genomfördes gällande: 
 kurser
 fakturor över 50 tkr
 hyra leasing av bilar
 representation och uppvaktning
 leverantörsfakturor

En avvikelse noterades avseende momsen, 
gällande hyra/leasing av bilar. 

Felet är tillrättat. Även övriga fakturor 
kontrollerades och ingen ytterligare avvikelse 
noterades. 

För andra halvåret genomförde 
ekonomikontoret stickprovskontroller på 
totalt 38 stycken fakturor. 

Stickprov genomfördes gällande: 

 kurser
 fakturor över 50 tkr
 hyra leasing av bilar
 representation och uppvaktning
 leverantörsfakturor
 

Ingen avvikelse noterades. 



Kontrollmoment Resultat Åtgärd 

Debiteringsprocessen 
Är avslutade ärenden korrekt debiterade? 

Kontrollmetod 
Stickprov på senaste beslutet per handläggare 
kontrolleras. 

21 stickprov kontrollerades för första 
halvåret. 

Ingen avvikelse noterades. 

22 stickprov kontrollerades för andra 
halvåret. 

Ingen avvikelse noterades. 
Korruption, jäv och myndighetsutövning 
Finns lagstöd och motivering i tillräcklig 
omfattning? 

Kontrollmetod 
Stickprov: senaste beslutet per handläggare 
kontrolleras. 

21 stickprov genomfördes för första halvåret. 
4 avvikelser noterades. 
Tre stycken där mallarna behöver utvecklas 
utifrån 2 kap 7 § miljöbalken. 
En där lagstöd för debitering av timavgift 
saknades. I övrigt komplett lagstöd. 

Mallarna har uppdaterats. 

22 stickprov genomfördes för andra halvåret. 

Totalt sex noterade avvikelser. 
 En avvikelse gällande lagstödet där en

paragraf saknas. 
 Två beslut där en och samma mall inte

har uppdaterats med hänvisning till de 
nya renhållningsföreskrifterna. 

 Tre beslut där lagstödet kan utvecklas
alternativt motiveringen/strukturen 
förbättras. 

Mallarna uppdateras. 



Kontrollmoment Resultat Åtgärd 

Registrering i ärendehanteringssystemet 
Är inkommande handlingar och överprövade 
beslut korrekt registrerade? 

Kontrollmetod 
Stickprov: de 10 stycken senaste diarieförda 
ärendena per registrator 

Totalt 20 stycken ärenden kontrollerades för 
första halvåret. 

Ingen avvikelse noterades. 

Totalt 10 stycken ärenden kontrollerades för 
andra halvåret. 

Ingen avvikelse noterades. 

Dataskyddsförordningen 
Riskbedöms nya och ändrade 
personuppgiftsbehandlingar? 

Kontrollmetod 
Halvårsvis genomgång på förbundets 
informationssäkerhetsråd. 

Inga avvikelser har noterats under året. Informationssäkerhetsrådet är en plattform 
för miljöförbundets interna arbete med 
informationssäkerhet och dataskydd. Rådet 
som har möten kvartalsvis eller tätare vid 
behov ges möjlighet att förebyggande fånga 
upp förändringar som kräver riskbedömning. 



Ekonomiskt beslutsunderlag 
ny IT-verksamhet i 

Sölvesborgs kommunkoncern

2022-03-10
solvesborg.se

Sida 1



Kultur/ 
Värderingar

Uppdrag

Kunder

Ekonomi

Strategi

2022-03-10
solvesborg.se Sida 2

Ny IT- verksamhet
Sölvesborgs 

kommunkoncern

Processer 

Nyckeltal

Tjänstekatalog

Organisation & 
Lokaler

Samverkans-
forum

Systemstöd

Partners



Agenda 
• Inledning
• Ekonomiskt underlag
• Frågor?

2022-03-10
solvesborg.se

Sida 3



Inledning
Målbild för ny IT-verksamhet

2022-03-10
solvesborg.se

Sida 4

IT-verksamheten i Sölvesborgs kommunkoncern ska möta de 
kommunala verksamheternas behov och krav med ett framtidssäkert 
och hållbart tjänsteerbjudande. IT-verksamheten ska leverera en säker, 
tillgänglig och funktionell plattform som ger stöd till samt möjliggör en 
digital utveckling av den kommunala verksamheten.



Ekonomiskt underlag

2022-03-10
solvesborg.se

Sida 5

21.433 msek 9.833 msek

18.266 msek

20.729 msek

Sölvesborgs kommuns andel vid en resursfördelning av 
kommunbidrag SBG 45%, BMA 55% (+ MS licenser, Webex)

Sölvesborgs kommuns IT-budget när SBKF 
och Bromölla kommun exkluderas 

Sölvesborg kommunkoncerns IT-budget för ny 
verksamhet enligt förslag (exkl KLF IT)

SBKF IT-budget 2022

11.598 msek Sölvesborgs kommuns andel vid en resursfördelning av 
kommunbidrag SBG 55%, BMA 45% (+ MS licenser, Webex) 

22.087 msek Sölvesborg kommunkoncerns IT-budget för ny 
verksamhet enligt förslag (inkl KLF IT)



Sammanställning
SBKF IT-
budget 2022

Sölvesborgs 
kommuns andel vid 
en resursfördelning 
av kommunbidrag 
SBG 45%, BMA 55% 
(+ MS licenser, 
Webex)

Sölvesborgs 
kommuns andel vid 
en resursfördelning 
av kommunbidrag 
SBG 55%, BMA 45% 
(+ MS licenser, 
Webex) 

Sölvesborgs 
kommuns IT-
budget när SBKF 
och Bromölla 
kommun 
exkluderas

Sölvesborg 
kommunkoncerns IT-
budget för ny 
verksamhet enligt 
förslag (exkl KLF IT)

Sölvesborg 
kommunkoncerns IT-
budget för ny 
verksamhet enligt 
förslag (inkl KLF IT)

21.433 msek 9.833 msek 11.598 msek 18.266 msek 20.729 msek 22.087 msek

2022-03-10
solvesborg.se

Sida 6

En mer rättvis 
resursfördelning av 
kommunbidraget ger 
en merkostnad på 
1.765 msek.

Merkostnaden för 
att bedriva IT i egen 
regi är 8.433 msek.

Merkostnaden för en ny 
modern IT-verksamhet 
enligt framtaget förslag 
är 2.463 msek.

De 
kommunala 
bolagen samt 
Miljöförbundet 
betalar idag 
710 ksek till 
SBKF IT.

Sölvesborgs 
kommuns andel av 
kommunbidraget idag 
+ MS licenser och
Webex

Sölvesborg 
kommunkoncerns IT-
budget då KLF IT är 
inkluderat.



Jämförelse med andra kommuner

2022-03-10
solvesborg.se

Sida 7

Karlshamns kommun har gjort en undersökning kring hur många anställda per 
IT-medarbetare som finns i olika kommuner. Vi har kompletterat med värdena 
för Sölvesborgs kommun (IT i egen regi) samt nuvarande verksamhet ifrån 
SBKF IT. 



Investeringar 2023
För att höja användarupplevelsen och skapa en modern IT-verksamhet har vi 
tagit med följande investeringar. 

2022-03-10
solvesborg.se

Sida 8



Frågor?

2022-03-10
solvesborg.se

Sida 9



solvesborg.se





















































AVSTÄMNING  FINANSIERING AV NY IT i SÖLVESBORG
220225

Sölvesborgs andel av nuvarande bruttokostnad 45 %

1. Sölvesborgs andel av nuvarande Bruttokostnad ändras tilländras till 55%
2. Sbg i egen regi befintliga kostnader + förlorade stordriftsfördelar
Delsumma 1-2.

Varav:
Site 2 Säkra redundans när Bma lämnar
Personal inkl lönerevision 2022 BMA:s andel Behövs pga förlorad stordriftseffekt
Lokalhyra Ynde Bromöllas andel "förlorad stordrift"
Licenser "förlorad stordrift"
Underhållsavtal "förlorad stordrift"
Datakommunikation"förlorad stordrift"
Kapitalkostnader för Datacenter och Nätverk "förlorad stordrift"
Övrigt, fordon mm "förlorad stordrift"
SUMMA

3. Ökad Kvalitet och investeringar
Varav:

Personal 2 IT tekniker. Ökad kvalitet
Investeringar i säkerhet och ärendehantering. Driftkostnad
Jour 24/7 365

4. Överföring av telefoni digital samordning inkl lönerev 2022
Avser digitaliseringssamordnare 1,0 och telefonisamordnare 1,0

SUMMA NY BRUTTOKOSTNAD IT 2023

BEFINTLIG FINANSIERING I SBG KONCERN 

Via kommunbidrag till SBKF =  ramar i kommunen
Anslag SBKF
Microsoftlicenser
Webex
Gymnasiet IT
Vux IT
Delsumma kommunbidrag

Via bolag/förbund
Nuvarande intäkter från Sevab
Nuvarande  intäkter från Miljöförbundet
Nuvarande intäkter från Sölvesborgshem



Delsumma bolag/förbund

Via övriga ramar i kommunen
Microsoftlicenser
Microsoft Utbildningslicenser BUN
KLF site 2 (+släckutrustning)
Extra Webex justering
Digitaliseringssamordnare
Telefonisamordnare
Delsumma övriga anslag inom kommunen

SUMMA TILLGÄNGLIG FINANSIERING

DIFF Nettokostnadsökning för KONCERNEN
I diffen ingår vad bolag/förbund betalar idag. Om deras andel ökar så minskar kommunens net

Utöver ovan finns 276 tkr avsatt för E-tjänster hos Ulrika K  



9 833

1 765
6 668
8 433

1 182
4 066

194
1 813

264
121
450
343

8 433

2 463

1 305
600
250

1 358

22 087

7 812
281 Tillägg i kommunbidrag 2022
619
483 Tidigare SBKF-intern ersättning till IT
109 Tidigare SBKF-intern ersättning till IT

9 304

325
180
205



710

459 Separatfakturerat utanför kommunbidrag
149
563

31 Sbg lagt på utöver underlaget från SBKF på 619
687
650

2 539

12 553

9 534 Behov av ny finansiering för KONCERNEN
              tokostnadsökning



Ökade personalkostnader Bromöllas andel 55 % Belopp
Thomas H Sjukskriven 0,75 150
IT chef 1,0 440
IT-strateg 1,0 590
Kundansvarig 1,0 220
Administratör 1,0 220
Systemtekniker 5,0 1 830
IT-Tekniker 3,0 930

IT-tekniker 2,0 till Unikom Sbg:s andel 45 % -590
Lönerevision 22 276
SUMMA Ökade personalkostnader 4 066

Avstämning IT kommunbidrag

SBKF 2021 7 894
löneökn 76
Interna kostn exkl utbildning 109
Ökade kapitalkostnader 145
Minskade konsulttjänster -875
Avveckling serverdeln -203
IT chef 360
Gymnasiet interna 483
Vux interna 109
Webex 619
Microsoft fördyring 281
Microsoft databas 306



SBKF 2022 9 304
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§ 19 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom förvaltningen, 
och dnr. 2022/272 

Förbundsdirektionen beslutar att lämna anmälan av delegationsbeslut fattade under perioderna 
2022-01-28 – 2022-03-10 utan erinran. 

Bakgrund 

I det här ärendet anmäls delegationsbeslut, som har fattats på förbundsdirektionens vägnar. 
En sammanställning av besluten bifogades i kallelsen. Enligt kommunallagen kan en direktion 
uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd på miljöförbundet att besluta 
på direktionens vägnar. Beslut som fattas på direktionens vägnar ska anmälas till direktionen. 
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§ 20  Miljöförvaltningen informerar 
  

Ekonomisk redovisning 
Avdelningschef Per-Ola Persson redovisar ekonomisk uppföljning för januari-februari 
månad 2022. Ekonomiskt utfall var inte periodiserat fullt ut. 
Intäkterna är lägre än budgeterat, personalkostnaderna är också lägre än budgeterat medan övriga 
kostnader är något högre än budgeterat. Sammantaget är utfallet sämre än budget. 
 
Personal 

Förbundschefen Johanna Randsalu informerar om aktuella uppsägningar, beviljade tjänstledigheter 
samt den påverkan på personalstyrkan som ändrade arbetssätt till följd av byte av taxemodell har 
inneburit för förvaltningen samt vilka åtgärder som har vidtagits och planeras med anledning av 
detta. 

__________ 
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