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Robert Lindén (SD) 
Jörgen Larsson (S)  
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§ 64  Fastställande av dagordning 
Beslut 

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst godkänner förslaget till dagordning. 

__________ 

§ 65 Justering av protokoll 
Beslut 

Gertrud Ivarsson (C) utses att jämte Miljöförbundets ordförande Linda Rehn (S) justera 
dagens protokoll 2022-11-15. 

__________ 
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§ 67 Sammanträdestider 2023, dnr. 2022/2961 
 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att fastställa nedanstående sammanträdesdagar under 2023. 

På sammanträdet fastställdes det också att direktionssammanträdena hålls på torsdagar och 
arbetsutskotten på fredagar, viss avvikelse kan förekomma. 

Direktionssammanträdena startar klockan 13:00 och Arbetsutskotten startar klockan 09:00. 

Arbetsutskott 
 

Direktion Notering 

20 januari  
 

2 februari   

17 februari  
 

2 mars Bokslut 2022 

24 mars 
 

5 april - onsdag  

20 april 
 

4 maj Samrådsbudget 2024 

2 juni 
 

15 juni  

25 augusti 
 

7 september  

22 september 
 

5 oktober Delårsbokslut januari – augusti 2023 

27 oktober 
 

9 november  Budget 2024 – Sammanträdet är offentligt 

24 november 7 december 
 

Verksamhetsplan 2024 

 
 
_________ 
 
Kopia: 
Akten 
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§ 68 Budget 2023 samt flerårsplan 2024-2025,  
dnr. 2022/3393 
 

Direktionen har att fatta beslut om budget för 2023 med flerårsplan för 2024 – 2025. 

Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar att anta bilagt förslag till budget för 2023 med flerårsplan 
för 2024 - 2025 och låta översända denna till medlemskommunerna. 

Beaktanden och överväganden bakom beslutet 

Förvaltningen har berett ett förslag till budget för år 2023 och flerårsplan för 2024 till 2025. 

Beredningen utgår från de förutsättningar som Sveriges kommuner och regioner (SKR) anger för 
löneutveckling (cirkulär 22:06), ökade pensionskostnader enligt nytt pensionsavtal samt de förut-
sättningar som medlemskommunerna gett. 

Förbundet budgeterar med ett positivt resultat om 343 tkr för 2023 samt 2024 vilket innebär att 
det budgeterade underskottet från år 2022 kommer att kunna återställas inom 2 år. 

Ärendets handläggning 

Ärendet har handlagts av avdelningschef Per-Ola Persson samt förbundschef Johanna Randsalu. 

__________  

Bilaga: 
1. Budget 2023 inklusive flerårsplan 2024 – 2025 

Beslutet tillsänds: 
kommunstyrelsen@karlshamn.se 
kommunstyrelsen@olofstrom.se 
kommunkansli@solvesborg.se 

Kopia till: 
Louise Månsson, ekonomikontoret Sölvesborgs kommun 
Revisorerna: 
Jörgen Kronsell 
James Sandstedt 
Estika Besedes 
PWC: 
Camilla Westdahl 
Mattias Johansson 
Akten 
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Inledning 
Förbundets verksamhet finansieras till största delen av de avgifter som förbundet tar ut för sin myndighetsutövning 
i medlemskommunerna. Den del av myndighetens arbete som inte ska avgiftsfinansieras, finansieras istället genom 
ett kommunbidrag från medlemskommunerna. Bidragen från medlemskommunerna ska fördelas enligt den senaste 
officiella befolkningsstatistiken per den 1 november. 

Verksamhetsbeskrivning 
Miljöförbundet Blekinge väst är ett kommunalförbund med medlemskommunerna Karlshamn, Olofström och 
Sölvesborg. Förbundets uppdrag, som definieras i förbundsordningen, är att fullgöra medlemskommunernas myn-
dighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst bedriver myndighetsutövning med stöd av miljöbalken, livsmedelslagen, smitt-
skyddslagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel, strålskyddsla-
gen, alkohollagen m fl. Det uppdrag myndigheten har, kan sägas vara följande: 

• I nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljö- och hälsoskyddslagstiftning, föreskrifter, 
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av lagstiftningen samt vidta de åtgärder som behövs 
för att åstadkomma rättelse. 

• Genom rådgivning, information och liknande förebyggande verksamhet, skapa förutsättningar för att de 
syften som miljö- och hälsoskyddslagstiftningen tjänar ska kunna tillgodoses. 

• Samverka med och vara ett stöd till medlemskommunernas förvaltningar och bolag i strävan efter en 
hållbar utveckling. 

Verksamhetsmål för 2023 
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. För att säkerställa god ekonomisk hushållning i myndighetsutövningen har förbundsdirektionen 
beslutat om ett antal inriktnings- och effektmål för verksamheten. 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst ska i sin tillsyn eftersträva att: 

1. Öka den biologiska mångfalden. 

2. Halter av ämnen i marken, luften och vattenmiljöer är på en nivå som inte innebär risk för människors 
hälsa eller den biologiska mångfalden. 

3. Material och energi används så att exploatering av naturresurser minimeras. 

4. Den fysiska miljön ska vara beskaffad så att inte människors hälsa tar skada. 

5. Livsmedel produceras och hanteras så att det inte uppstår risker för människors hälsa. 

6. Smittspridning förebyggs och förhindras snabbt och effektivt. 

7. Försäljning av tobak till minderåriga förhindras och att våra skolgårdar hålls rökfria. 

8. Försäljning av receptfria läkemedel till minderåriga förhindras. 
 
I arbetet med att nå dessa mål ska Miljöförbundet för sin verksamhet: 

1. Eftersträva en rättssäker och effektiv handläggning och administration med en hög kvalité. 

2. Så långt det är möjligt bedriva en verksamhet som är planerad på lång och kort sikt. 

3. Eftersträva en tillsyn och kontroll som är kostnadseffektiv för verksamheter, invånare och medlemskom-
munerna. 

4. Ha medarbetare som uppträder kompetent, respektfullt och servicemässigt i yrkesutövningen. 

5. Bedriva ett kontinuerligt digitaliserings- och förbättringsarbete. 
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 Effektmål 2023         Målvärde 

    Övergödningen 
ska minska 
 

Enskilda avloppsanläggningar 
uppfyller gällande krav på 
rening. 

• Antal avlopp som fått tillsyn under året.  40 st 

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

 

40 st 

     
Spridningen av 
miljöfarliga ämnen 
till naturen ska 
minska 
 

 
Avfall hanteras, förvaras och 
omhändertas enligt gällande 
bestämmelser. 
 

 
• Ta fram och sprida informationsmaterial till verksam-

hetsutövare gällande regler för företagens avfallshante-
ring. 

 
• Andel inspekterade verksamheter inom hälsoskydd, 

miljöskydd och lantbruk där hanteringen av avfall kon-
trollerats enligt checklista i avfallsprojektet. 

 

Skickas eller lämnas till 
90 % av de företag 
som ingår i tillsynsplan 
2023. 

 

Minst 90 %  

    Konsumenter ska 
erbjudas säkra 
livsmedel. 

Livsmedelsrisker hanteras 
snabbt och effektivt. 

• RASFF-meddelanden (ett rapporteringssystem för 
livsmedelsrisker där alla kontrollmyndigheter inom EU 
är sammankopplade med varandra) hanteras inom 
48-timmar helgfria vardagar. 

Minst 90 % 

    Brister som med-
för risk för männi-
skors hälsa har 
minskat 

Gästarbetare har en hälso- och 
miljömässigt tillfredställande 
boendesituation. 

 

• Hälsoskydds-, avfalls- och avloppstillsyn på gästar-
betarboenden inom ”gröna näringarna”.  

  10 st inspektioner 

    Förbundets för-
valtningsgemen-
samma effektmål 
 

Genomföra fastställd tillsyns-
plan inom livsmedel, miljö, 
hälsoskydd, alkohol och 
tobak. 

• Verksamheter med en årlig tillsynsavgift som finns 
upptagna i förbundets tillsynsplan för 2023, ska ha 
minst en tillsynsinsats under året. 

• Verksamheter som finns upptagna i förbundets tillsyns- 
och kontrollplan för 2023 och som timdebiteras, ska ha 
minst en tillsynsinsats under året*. 

 

 

Minst 90 % 

 

Minst 90 % 

 Antalet öppna ärenden ska 
inte öka. 

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

 

avslutande ≥ 
påbörjade 

 Återkoppling efter inspektion. 

 

Individuell planering. 

• Inspektionsrapporter ska skickas ut senast 15 
arbetsdagar efter inspektionens genomförande. 

 
• Varje inspektör ska ha en individuell tillsynsplan för 

2023. 

Minst 85 % 

 

100 % 

    * Uppföljning sker mot verklig bemanning. Vid frånvaro och vakanser anpassas tillsyns- och kontrollplanen efter 
tillgängliga personalresurser. 

 
För varje verksamhetsår fastställer förbundet en tillsyns- och kontrollplan. Förbundet tar även årligen fram en 
verksamhetsplan där planerad myndighetsutövning beskrivs samt en behovsutredning där bemanningsbehovet för 
verksamhetsåret beräknas och redovisas. Genom förbundets interna kontrollplan följs för verksamheten 
identifierade risker upp. 
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Särskilt för 2023 
Förändrad finansieringsmodell 
 
Miljöförbundet har sedan 2022 nya taxor där en stor del av tillsynen efterhandsdebiteras. Förvaltningen har sedan 
de nya taxorna infördes arbetat hårt för att implementera dessa och få arbetet att flyta på bra utifrån dessa. Imple-
menteringen har försvårats genom att flera medarbetare har valt att avsluta sina anställningar på förbundet. Vi ser 
att vi under innevarande år inte kommer kunna nå budgeterade intäkter, mycket till följd av den ändrade avgifts-
modellen. Med flera nya medarbetare och fortsatt några vakanta tjänster att tillsätta kommer det vara en stor utma-
ning även kommande år att lyckas nå budgeterade intäkter. Förbundet kommer behöva se över arbetssätt och ar-
betsmetoder ytterligare som ett led i att öka debiteringsgraden. Förbundet kommer även se över styrning och upp-
följningen av verksamheten kopplat till debitering av utfört arbete. 
 
Ökade pensionskostnader 
Kostnaden för avtalspensioner ökar kraftigt under 2023 till följd av ett nytt pensionsavtal. Förbundet räknar med 
ökade kostnader på 674 tkr, vilket kompenseras av ett utökat kommunbidrag.  
  
Ökade IT-kostnader 
Till följd av upplösningen av kommunalförbundet SBKF kommer IT-organisationen att flyttas över till Söl-
vesborgs kommun vid årsskiftet. I samband med övergången har Sölvesborgs kommun aviserat ökade 
IT-kostnader om ca 200 tkr.  
 
Förbundets fortsatta arbetsmiljöarbete 
Förbundet ser ett fortsatt behov av att ta hjälp av extern arbetsmiljöexpertis för att förebygga arbetsrelaterad 
ohälsa. Insatser kommer att genomföras såväl på grupp- som på individnivå. Förbundet kommer bland annat att 
erbjuda tidiga samtal hos företagshälsovård för de medarbetare som vi förstår upplever en stressig arbetssituation 
eller där det finns andra arbetsrelaterade faktorer som kan komma att påverka välmåendet negativt.  

Kommentarer till budgeten 2023 
Kommunbidraget år 2023 är budgeterat att öka med totalt 2 390 tkr. Fastställt kommunbidrag kommer att fördelas 
efter invånarantalet för respektive kommun den 1 november 2022. Den fördelning som är gjord i aktuellt budget-
förslag bygger på befolkningstalen den 1 nov 2021.  
 
Medlemskommun Andel 
Karlshamn 51,3% 
Olofström 21,1% 
Sölvesborg 27,6% 

Tabell 1 Fördelningsnyckel för kommunbidraget  
 
Ekonomi 
Budgeterat resultat 
Budgeterat underskott för 2022, budgeteras att återställas under 2023 och 2024 genom ett tillfälligt utökat kom-
munbidrag. Förbundet budgeterar med ett positivt resultat om 343 tkr för 2023 vilket innebär att det budgeterade 
underskottet från år 2022 kommer kunna återställas inom 2 år. 

Miljöförbundet har till medlemskommunerna föreslagit en uppräkning av timkostnaden med 60 kr per timme, från 
995 kr per timme till 1055 kr per timme. Budgeten förutsätter att samtliga tre medlemskommuner fastställer för-
bundsdirektionens förslag till timavgift.  

Intäkter 

Tillsynsinsatser och övrig ärendehantering finansieras såväl med taxor som med kommunbidrag. Inom vissa delar 
är det svårt att fullt ut finansiera tillsynen med avgifter, exempelvis handläggning av klagomål, olika typer av 
förfrågningar samt kontakter med invånare och företagare. Det finns även delar av tillsynen som inte får 
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finansieras via taxor. Det är därför en förutsättning att kommunbidragets storlek möjliggör myndighetsutövning 
även inom dessa områden för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag.  
Från och med 2022 debiteras en stor del av förbundets tillsyn i efterhand, efter utförd tillsyn. Antalet fakturerade 
timmar har minskat till följd av de ändrade taxorna och budgeterade intäkter klaras inte av att nås under 2022. 
Förbundet räknar även under 2023 med lägre avgiftsintäkter jämfört med före bytet av taxemodell, även om 
budgeten förutsätter en ökning av antalet debiterbara timmar under 2023 jämfört med förväntat utfall 2022. 

Kostnader 
Förbundets kostnader utgörs till ca 80 % av personalkostnader. Andra större kostnader är avgifter vi betalar till 
medlemskommunerna för det stöd vi köper avseende ekonomi, personal, IT, telefoni och juriststöd. Även 
lokalhyra, bilkostnader, företagshälsovård och kompetensutveckling utgör större kostnader.  

Övriga kostnader räknas inte upp för inflation eller övriga kända kostnadsökningar, exempelvis ökade IT-
kostnader på ca 200 tkr. Det innebär att förbundet bär såväl inflationen som dessa övriga kostnadsökningar genom 
effektiviseringar i verksamheten. Detta bedöms göra det omöjligt att budgetera med minskade övriga kostnader 
och förbundets övriga kostnader hålls därmed på samma nivå som 2022. 

Personalkostnaderna räknas upp med 3,4 % enligt prognos från SKR. Den budgeterade personalstyrkan är oför-
ändrad och uppgår till 26,5 tjänster och bedöms inte kunna minskas. Om reducering av antalet inspektörer skulle 
ske, tappas avgiftsintäkter eftersom varje inspektör förväntas debitera cirka 550 tillsynstimmar. Dessutom behöver 
det ej debiterbara arbete som dessa inspektörer har utfört hanteras av övriga inspektörer, vilket innebär mindre tid 
till debiterbart tillsynsarbete för de kvarvarande inspektörerna. Övrig personal utöver inspektörer bedöms redan 
vara i minsta laget och det finns därför inga möjligheter att heller minska dessa personalkostnader. 

Kommunbidrag  

Kommunbidraget ska täcka förbundets kostnader för arbetsuppgifter som inte kan finansieras med taxor. Det gäller 
bland annat arbetet med service, information, remisshantering samt tillsyn och ärendehantering inom lagstiftnings-
områden som är svåra att finansiera via taxor eller inte får finansieras via taxor. Inför 2023 justeras kommunbidrag 
upp med 23,7 % och uppgår totalt till 13 645 tkr. Ökningen finansierar bland annat en delåterställning av budgete-
rat negativt resultat 2022, kompensation för ett färre antal debiterbara timmar jämfört med budget 2022 samt 
ökade pensionskostnader till följd av nytt pensionsavtal AKAP-KR. 
 
Investeringar 
Under perioden planeras inga nya investeringar. 

Revisionsbudget 
Nytt reglemente för förbundets revisorer är under framtagande i medlemskommunerna. Medlemskommunerna 
kommer framöver själva besluta om revisionens budget. I avvaktan på besked från medlemskommunerna budgete-
ras med samma belopp som år 2022, 115 tkr.   

Förbundets egna kapital 

Förbundet har under 2022 återbetalat 8 450 tkr till medlemskommunerna. Vid delårsbokslutet 2022 återstod 
3 916 tkr av förbundets egna kapital. 

Finansiella mål 
I kommunallagen framgår krav om god ekonomisk hushållning.  
 
Miljöförbundets finansiella mål är följande: 
 

• Intäkterna ska minst uppgå till kostnaderna. 
• Förbundet ska till minst 40 % finansieras via avgiftsintäkter.  

 
Förbundet har sedan tidigare haft ett finansiellt mål som inneburit att förbundet till minst 50 % ska finansieras genom 
avgiftsintäkter. Med anledning av de lägre avgiftsintäkter som förbundet budgeterat för till följd av ändrade taxor, 
behöver kommunbidraget utgöra en större del av förbundets finansiering. Därför sänks detta finansiella mål till 40 % 
för att det ska vara rimligt att uppnå. 
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Osäkerhetsfaktorer 
Ändrad finansieringsmodell 
Inför 2022 beslutade miljöförbundets medlemskommuner om nya taxor för förbundets tillsyns- och kontrollverk-
samhet. Förbundet var i behov av en tydligare och mer rättvis taxemodell och bytet av taxa var därmed en viktig 
och naturlig del i förbundets utveckling. Den tidigare modellen för taxeuttag, där all den planerade tillsynen finan-
sierades genom uttag av årliga avgifter baserade på schablontider, medförde att vissa verksamheter kunde få betala 
mer i tillsynsavgift än det verkliga tillsynsbehovet, liksom det fanns verksamheter där situationen var den om-
vända. Den nya taxemodellen innebär att all livsmedelskontroll och stora delar av miljö- och hälsoskyddstillsynen 
istället debiteras i efterskott. Bytet av taxemodell har visat sig vara en större utmaning för förbundet än vad som 
var möjligt att förutse. Förbundet räknar med att öka antalet debiterbara timmar 2023 jämfört med 2022, men 
räknar inte med att kunna komma upp i den debiteringsgrad som var budgeterad för 2022.   

Personal 

Förbundet har tyvärr haft en ovanligt stor personalomsättning och höga sjuktal under 2022. Hur väl förbundet 
lyckas rekrytera kvalificerade ersättare till uppkomna vakanser, behålla befintlig personal samt hur sjuktalen 
utvecklar sig är faktorer som till stor del påverkar såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt resultat.  

Volymförändringar 

Vi ser under innevarande år att intäkterna för ansöknings- och anmälningsärenden minskar inom miljöbalkens 
tillsynsområde. Om trenden håller i sig ger det förbundet möjlighet att arbeta med andra tillsynsområden där det 
finns ett behov av ökad tillsyn. Ambitionen är att möta ett sådant intäktstapp med ökade tillsynsintäkter från andra 
områden, men förbundet räknar inte med att lyckas kompensera för detta fullt ut.  

Kundförluster 

Ökade kundförluster kan befaras när verksamheter ska betala för faktiskt nedlagda tillsynstiden istället för enligt 
en schablon. Tillsynstid kommer omfördelas till verksamheter med stort tillsynsbehov. Ibland kan detta vara små 
nystartade verksamheter, med i vissa fall svag betalningsförmåga. Vilket bidrar till ytterligare en osäkerhetsfaktor, 
som bedöms vara omöjlig att uppskatta till ett belopp och därför inte är medräknad i budgeten. 

Flerårsplan 2023-2025 med kommentarer 
Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en plan för en period av tre år. Budgetåret ska därmed vara 
periodens första år. 
 
Förbundets flerårsplan för åren 2024-2025 utgår från de förutsättningar som Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) anger för löneutveckling och prisindex för kommunal verksamhet (PKV) i cirkulär 22:06. Övriga kostnader 
räknas varken upp för inflation eller övriga kända kostnadsökningar, vilket innebär att förbundet får bära dessa 
kostnadsökningar genom besparingar i verksamheten. Flerårsplanen utgår från bibehållen personalbemanning 
under perioden. Personalkostnaderna räknas upp för löneökningar enligt SKRs cirkulär 22:06 daterat 2022-02-17 
samt för de ökade pensionskostnader som det nya pensionsavtalet förväntas ge. Vidare förutsätter flerårsplanen att 
medlemskommunerna räknar upp kommunbidraget till förbundet under perioden och att förbundets timavgift årli-
gen räknas upp. För 2023 förutsätts att medlemskommunerna räknar upp förbundets timavgift, från 995 kr/h till 
1 055 kr/h. För åren 2024 och 2025 budgeteras med uppräkning av timavgiften med PKV enligt cirkulär 22:06. 
Om SKR:s prognos förändras, kommer en revidering av flerårsplanen vara nödvändig i samband med att budget 
för 2024 och 2025 ska fastställas. 
 
Från och med 2022 debiteras en stor del av förbundets tillsyn efter utförd tillsyn. Antalet fakturerade timmar har 
minskat till följd av de ändrade taxorna och budgeterade intäkter klaras inte av att nås under 2022.  
Bytet av taxemodell har visat sig vara en större utmaning för förbundet än vad som var möjligt att förutse. Förbun-
det räknar med att öka antalet debiterbara timmar 2023 jämfört med 2022, men räknar inte med att kunna komma 
upp i den debiteringsgrad som var budgeterad för 2022. Denna ökning kommer vara en stor utmaning för förbun-
det, varför antalet debiterbara timmar inte bedöms kunna öka ytterligare 2024 och 2025 jämfört med 2023.  
 
Budgeterat underskott 2022 kommer med föreslagen flerårsplan att återställas under 2023 och 2024 genom ett 
tillfälligt utökat kommunbidrag. 
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FÖR år 2023 görs avskrivningar om totalt 164 tkr enligt plan avseende genomförda investeringar i nytt verksam-
hetssystem och ny hemsida. Motsvarande belopp för avskrivningar under 2024 och 2025 är 39 tkr då endast 
avskrivningen avseende hemsidan återstår. 
 
Föreslagen flerårsplan baseras på att förbundet har ett fortsatt tillsynsansvar för den yttre alkoholtillsynen enligt 
nuvarande avtal samt tobakstillsynen i samtliga tre medlemskommuner.  
 
 
År 2023 2024 2025 
Löneökningar 3,4 %  2,1 %  3,4 %  
PKV 2,9 %  2,1 %  3,1 %   

 
Tabell 2 Löneökningar och PKV för samtliga år i flerårsplanen 2023-2025 
(SKR cirkulär 22:06, 2022-02-17).   
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Miljöförbundet Blekinge väst Resultatbudget 
Org nr: 222000-1644 
 
Belopp i tkr 
 

 

  Budget 
2023 

Budget 
2022 

Prognos helår 
2022 

 
Verksamhetens intäkter 10 517 10 953 

 
8 169 

      

Verksamhetens personalkostnader -19 604 -18 368 
 

-15 641 
Verksamhetens övriga kostnader -4 041 -4 041 -3 640 

Avskrivning (verksamhetssystem 4 år & hemsida 5 år) -164 -254 -254 

      

Finansnetto -10 -10 -10 

Verksamhetens nettokostnad 
 

-13 302 
 

 
-11 719 

 
-11 376 

Kommunbidrag      
Karlshamn 7 000 5 658 5 644 
Olofström 2 879 2 326 2 322 
Sölvesborg 3 766 3 047 3 064 
Summa kommunbidrag 13 645 11 030 11 030 

Årets resultat   343 -689 
 

-346 
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    Miljöförbundet Blekinge väst Flerårsplan 2023 – 2025 
     Org nr: 222000-1644 
 
      Belopp i tkr 

 
 
 
 
 

Verksamhetsår  
  

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

  
 

 
  

  

Förutsättningar 
 

 
  

  

Löneökningar 
 

2,3 % 3,4 % 2,1 % 3,4 % 

Prisindex för kommunal verksamhet 
 

2,2 % 2,9 % 2,1 % 3,1 % 

Självfinansiering 
 

48,3 % 44,2 % 44,4 % 45,5 % 

  
 

 
   

Belopp i tkr           

Verksamhetens intäkter 
 

10 953 10 517 10 738 11 070 

Verksamhetens personalkostnader 
 

-18 368 -19 604 -20 387 -20 142 

Verksamhetens övriga kostnader 
 

 
-4 041 

 
-4 041 -4 041 -4 041 

Avskrivning   
 

-254 
 

-164 -39 -39 

  
 

-11 710 -13 292 -13 729 -13 152 

Finansnetto              0 -10                      -10          -10 

Verksamhetens nettokostnad 
 

-11 710 -13 302 -13 739 -13 162 

  
 

  
  

Kommunbidrag Karlshamn                                  51,3 % 5 658 7 000 7 224 6 752 

Kommunbidrag Olofström  21,1 % 2 326 2 879 2 971 2 777 

Kommunbidrag Sölvesborg 27,6 % 3 047 3 766 3 887 3 633 

    11 030 13 645 14 082 13 162 

  
 

 
  

  

Resultat 
 

-689 343 343 0 

  
 

 
   

Procentuell ökning av kommunbidrag 
 

13,8 % 23,7 %   3,2 %     -6,5 % 

Ökning kommunbidrag (tkr)   1 335 2 615 437 -920 
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Miljöförbundet Blekinge Väst Balansräkning 
 Org nr: 222000-1644 

     
      Belopp i tkr 

       
 

  Bokslut Prognos Budget 
      2021 2022 2023 
  

  
      

TILLGÅNGAR 
  

      
  

  
      

Byggnader och mark 
  

0 0 0 
Maskiner och inventarier 

  
486 232 68 

Pågående arbete     0 0 0 
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 486 232 68 
  

  
      

Värdepapper, andelar o bostadsrätter 
  

0 0 0 
Andra långfristiga fordringar     0 0 0 
SUMMA FINANSIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 0 0 0 
  

  
      

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   486 232 68 
  

  
      

Kortfristiga fordringar 
  

2 472 2 472 2 472 
Kassa och bank     15 654 7 112 7 618 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
 

18 126 9 584 10 090 
SUMMA TILLGÅNGAR     18 611 9 815 10 158 
  

  
      

EGET KAPITAL OCH SKULDER  
  

      
  

  
      

Eget kapital vid årets början 
  

10 459 11 817 3 021 
Återbetalning av EK till medlemskommuner 

 
0 -8 450 0 

Årets resultat 
  

1 358 -346 343 
SUMMA EGET KAPITAL     11 817 3 021 3 364 
  

  
      

Pensioner och liknande förpliktelser      2 256 2 256 2 256 
SUMMA AVSÄTTNINGAR 

  
2 256 2 256 2 256 

  
  

      
Långfristiga lån     0 0 0 
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 

  
0 0 0 

  
  

      
Kortfristiga skulder     4 538 4 538 4 538 
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 

  
4 538 4 538 4 538 

  
  

      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   18 611 9 815 10 158 
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Miljöförbundet Blekinge Väst Kassaflödesanalys 

 Org nr: 222000-1644 
     

      Belopp i tkr 
       

 
  Bokslut Prognos Budget 

      2021 2022 2023 
  

  
      

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
  

      
Årets resultat 

  
1 358 -346 343 

Justering för av- och nedskrivningar 
  

253 254 164 
Ej rörelsepåverkande poster  

  
587 -8 450 0 

MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE         
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 

 
2 199 -8 542 507 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 5 555 0 0 
Minskning/ökning av kortfristiga skulder   -480 0 0 
MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 7 274 -8 542 507 
  

  
      

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
  

      
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

 
0 0 0 

            
MEDEL INVESTERINGS VERKSAMHETEN 0 0 0 
  

  
      

FINANSIERINGSVERKSAMHET 
  

      
Nyupptagna lån 

  
0 0 0 

            
MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 0 0 0 
  

  
      

ÅRETS KASSAFLÖDE 
  

7 274 -8 542 507 
Likvida medel vid årets början 

  
8 380 15 654 7 112 

Likvida medel vid årets slut     15 654 7 112 7 619 
 



  Sammanträdesprotokoll 
Förbundsdirektionen                                                                 Sammanträdesdatum 

2022-11-03  
   Sida 7 (16) 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 69 Revisionsrapport gällande delårsbokslut för perioden 
 januari – augusti 2022, dnr. 2022/3004 
 
Beslut 
Revisionsrapporterna tas till protokollet och tillställs förbundets medlemskommuner. 
 
Bakgrund 
Revisorerna för Miljöförbundet Blekinge Väst har granskat miljöförbundets redovisning för 
rubricerad period och lämnat bifogat utlåtande. 
 
__________ 
Bilagor: 

1. Utlåtande delårsrapport januari – augusti 2022 
2. Rapport - Granskning av delårsrapport 2022 
3. Rapport - Granskning av god ekonomisk hushållning 2022 

 
 
Beslutet tillsänds: 
kommunstyrelsen@karlshamn.se 
kommunstyrelsen@olofstrom.se 
kommunkansli@solvesborg.se 
 
Kopia till: 
Akten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miljöförbundet Blekinge Väst
Revisorerna

Kommunfullmäktige i
Karlshamn, Olofström och Sölvesborg

Utlåtande avseende delårsrapport januari-augusti 2022

Revisorerna har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten för perioden
januari-augusti 2022 är förenligt med fastställda mål och lagstiftning.

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det innebär
att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och
inte på detaljer i redovisningen.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport från PwC.

- Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte
kommer att uppfyllas för år 2022.

- Vi bedömer att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med de finansiella mål som
direktionen fastställt i budget 2022.

- Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens
prognostiserade utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda målen i
verksamhetsplan 2022.

Den dag som framgår av vår signering

James Sandstedt Jörgen Kronsell

Fotnot: Estika Besedes har ej haft möjlighet att delta i delårets revision.
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Deltagare

  MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 222000-1644 Sver ge

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt Bank D  JAMES SANDSTEDT

James Sandstedt

2022-10-12 13:54:09 UTC

Datum

Leve anskana : E pos

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt Bank D  JÖRGEN KRONSELL

Jörgen Kronse

2022-10-13 05:40:41 UTC

Datum

Leve anskana : E pos
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Granskning av

delårsrapport 2022

Miljöförbundet Västra Blekinge

Projektledare: Mattias Johansson, auktoriserad revisor och

certifierad kommunal revisor

Projektmedarbetare: Camilla Westdahl, Anna Królik, Sandra

Jovanova och Lisa Sunesson.

Revisionsrapport
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Inledning
Bakgrund

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till direktionen.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
delårsrapporten har upprättats enligt lagens krav och god revisionssed.

Inriktning och omfattning

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

● Översiktlig granskning av den finansiella delen1 av delårsrapporten per 2022-08-31,

● Förvaltningsberättelsens innehåll,

● Drift och investeringsredovisning

Granskningen utgår från god revisionssed för kommuner i Sverige.

En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som
är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning
och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och
omfattning som en revision enligt ISA har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en
översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi
blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om
en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Direktionen behandlar delårsrapporten 2022-10-04. Rapportens innehåll har
sakgranskats av förbundschef och ekonom

1 Med den finansiella delen menar vi resultaträkning, balansräkning, noter och i förekommande
fall kassaflödesanalys och sammanställda räkenskaper.

1
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Granskningsresultat

Lagens krav och god redovisningssed

Granskning
Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens
resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av
förbundets drift- och investeringsverksamhet, samt noter för Miljöförbundet Västra
Blekinge för perioden 2022-01-01—2022-08-31. Det är direktionen som har ansvaret för
att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal
bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats grundat på vår
översiktliga granskning.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapportens resultaträkning, balansräkning,
kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och
investeringsverksamhet, samt noter, inte i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med
LKBR.

Den dag som framgår av min digitala signatur

Mattias Johansson
___________________________
Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Miljöförbundet Västra Blekinge enligt de vil kor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från
den 26 september 2022. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig
på hela eller delar av denna rapport.

2
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sver ge

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt Bank D  MATT AS JO ANSSON

Matt as Johansson

2022-10-13 06:56:13 UTC

Datum

Leve anskana : E pos
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Granskning av

god ekonomisk

hushållning 2022

MIljöförbundet Västra Blekinge

Projektledare: Mattias Johansson, auktoriserad revisor och

certifierad kommunal revisor

Projektmedarbetare: Camilla Westdahl, Anna Królik, Sandra

Jovanova och Lisa Sunesson.

Revisionsrapport
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Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunalförbundets delårsrapport för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning:

Revisionsfråga Bedömning

Är resultaten i
delårsrapporten förenliga
med de av direktionen
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Nej

Då inget av de finansiella målen bedöms
uppfyllas. 6 av 11 verksamhetsmässiga mål
uppfylls, 3 mål följs ej upp pga omprioritering
och personalbrist samt 2 mål uppfylls inte.

1
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Inledning
Bakgrund

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten.
Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till
direktionen.

Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken
skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

● Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar. Följande kriterier används i granskningen:

● Kommunallag (KL)
● Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

● Hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga
mål).

Metod

Granskningen genomförs enligt god revisionssed för kommuner och landsting.

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonom.

3
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Granskningsresultat

God ekonomisk hushållning

Iakttagelser
Mål

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2022.

Av redovisningen framgår att 0 av 2 finansiella mål bedöms uppfyllas utifrån lämnad
prognos. Dessa mål är:

● Intäkterna skall minst uppgå till kostnaderna.
● Förbundet ska till minst 45 % finansieras via avgiftsintäkter.

Av redovisningen framgår att 6 av 11 verksamhetsmål bedöms uppfyllas utifrån lämnad
prognos. Nedanstående mål bedöms ej uppfyllas på helåret:

● Antal avlopp som fått tillsyn under året.
● Verksamheter som finns upptagna i förbundets tillsyns- och kontrollplan för 2022 och

som timdebiteras i efterskott ska ha minst en tillsynsinsats under året

Nedanstående mål ej följs ej upp, då projektet pausats pga av omprioriteringar till följd av
personalbrist:

● Ta fram och sprida informationsmaterial till verksamhetsutövare gällande regler för
företagens avfallshantering.

● Andel verksamheter där hanteringen av avfall kontrollerats.
● Uppföljning av brister i avfallshanteringen görs inom 10 veckor.

Bedömning
Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi
bedömningen att det prognostiserade resultatet inte är förenligt med de finansiella mål
som direktionen fastställt i budget 2022.

Utifrån genomförd översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering gör vi
bedömningen att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de
verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2022

4
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Rekommendationer

Vi rekommenderar direktionen att skyndsamt, senast till årsskiftet, tillse att:

● Ta fram en handlingsplan för hur de avser komma tillrätta med de ekonomiska och
verksamhetsmässiga svårigheterna framöver

● I kommande budget se över målen, för att säkerställa att de är relevanta och
ändamålsenliga

Den dag som framgår av min digitala signatur

___________________________
Mattias Johansson

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av
Miljöförbundet Västra Blekinge enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den
26 september 2022. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på
hela eller delar av denna rapport.

5
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sver ge

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt Bank D  MATT AS JO ANSSON

Matt as Johansson

2022-10-13 06:57:27 UTC

Datum

Leve anskana : E pos
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 
§ 70 Revidering av delegatförteckning 2022-10-24, dnr. 2022/3498 
 

 
Enligt gällande delegationsordning för förbundets myndighetsutövning ska en förteckning över 
vilka medarbetare som är delegater anmälas till direktionen när denna har uppdaterats med nya 
delegater. 
 
_____ 
 
Bilaga: 
§ 70 Beslut delegatförteckning att gälla från och med 221024 
 
Kopia till: 
Akten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BESLUT 2022-10-24 

  

 

 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
SE-294 80 Sölvesborg Tel:+46 456 816 000 E-post: miljokontoret@miljovast.se 
Klostergatan 1 Fax:+46 456 194 56 Webb: miljovast.se 
  

    

 

Beslut gällande förteckning över delegater vid 
Miljöförbundet Blekinge Väst  
Beslut 
Detta beslut ersätter tidigare beslut gällande förteckning av delegater, dnr. MBV 2022/2274 
daterat 2022-06-24. 
Nedanstående tjänstemän har tilldelegerats rätt att handlägga och fatta beslut enligt fastställd 
delegationsordning, § 80, dnr. 2021/4407-2, 2021-12-16 samt fastställd delegationsordning 
enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt för sanktionsavgifter enligt 
livsmedelsförordningen (2006:813), dnr 2019/1894, 2019-06-18. 
Befattningsförkortningen anges i delegationsordningen, och under densamma i detta 
dokument återfinns vilka som inräknas till den tilldelegerade befattningsgruppen. 
 
FC – Förbundschef 
Johanna Randsalu 
Ass – Assistent 
Susanne Pehrson 
Hilda Widerberg 
AC – Avdelningschef  
Per-Ola Persson 
MI – Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
samt ekolog 
Alexandra Boijsen 
Anna Dahlqvist 
Annica Tengström 
Daniel Gyllander 
Daniel Karlsson 
Elin Bremberg 
Elin Olofsson 
Emelie Fridell 
Erik Fröier 
Eva Hedström 
Gunilla Banemark 
Jeanette Nilsson 
Jonas Engzell 

Ärende 
2022/3498 

 



 

BESLUT 2022-10-24 

  

 

 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
SE-294 80 Sölvesborg Tel:+46 456 816 000 E-post: miljokontoret@miljovast.se 
Klostergatan 1 Fax:+46 456 194 56 Webb: miljovast.se 
  

Johanna Olofsson 
Maria Malmros 
Matilda Öhgren 
Per Enberg 
Sara Holmgren 
Sofia Engzell 
Stefan Hüllert 
 

 
 
 
Johanna Randsalu 
Förbundschef 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
Kopia till: 
Förbundsdirektionen 
Johanna Olofsson 
Akten 
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§ 71 Avsägelse samt fyllnadsval av uppdrag som revisor för 
Miljöförbundet Blekinge Väst, dnr. 2022/3459 

 
Arne Persson (C) har avsagt sig sitt uppdrag som förtroendevald revisor för Miljöförbundet 
Blekinge Väst, vilket godkänts från 220901. Utsedd ersättande revisor är Estika Besedes (S) 
till och med 221231. 
 
_____ 
 
Bilaga: 
§ 71 Avsägelse samt fyllnadsval av uppdrag som revisor i Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
Kopia till: 
Akten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

1(1)

Sammanträdesdatum

2022-09-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KF § 103 Dnr 2018/236

Avsägelse samt fyllnadsval av uppdrag som revisor i

Miljöförbundet Blekinge Väst

BESLUT

Arne Persson C:s entledigande godkänns fr.o.m. 2022-09-01.

Kommunfullmäktige utser Estika Besedes S som revisor i Miljöförbundet

Blekinge Väst t o m 2022-12-31.

__________

Ärendet i korthet

Nominering till fyllnadsval har inkommit från Socialdemokraterna som utser

Estika Besedes S som revisor i Miljöförbundet Blekinge Väst.

__________
Exp.

Arne Persson C

Gruppledare C

Gruppledare S

Miljöförbundet Blekinge Väst

Revisorerna i Sölvesborgs kommun

Löneadministration

Kommunsekreteraren
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§ 72 Information till förbundsdirektionen om person-
uppgiftsbehandlingar i systemen AlkT och OL2, dnr. 2022/3544 

 
Bakgrund AlkT och OL2 

Mellan Blekinge-kommunerna finns ett avtal om samarbete inom Serverat, som är ett 
projekt för att underlätta för verksamhetsutövare inom framförallt restaurangbranschen. 
Som en del av samarbetet, använder alla Blekinge-kommuner samma två system för 
handläggning av alkohol- och tobaksärenden. Miljöförbundet är inte part i detta avtal och 
har inte haft möjlighet att påverka valet av system i samarbetet.  

Båda systemen är installerade hos Karlskrona kommun på lokala servrar. E-tjänsterna 
kopplade till systemen ligger på Karlskrona kommuns e-tjänstplattform. Karlskrona 
kommun administrerar systemen, står för avtalet med systemleverantören Sokigo och har 
även ett personuppgiftsbiträdesavtal med dem. Övriga kommuner betalar 50 000 per år till 
Karlskrona kommun. 

AlkT 

I systemet AlkT hanteras alkoholtillstånd, tillsyn av alkoholservering och försäljning av 
folköl. Till AlkT finns bland annat en app för tillsyn i fält och integrationer mot en e-tjänst, 
där verksamhetsutövarna bland annat själva registrerar serveringspersonal. 

Alkoholhandläggarna är beroende av systemet AlkT för att kunna bedriva en effektiv 
verksamhet. Det finns inga likvärdiga system på marknaden. 

OL2 

I systemet OL2 handläggs ärenden rörande tillstånd till tobaksförsäljning. Här finns en 
integration mot en e-tjänst för ansökan om tillstånd till försäljning.  

OL2-systemet används av miljöförbundet endast för att ta emot ansökningar om 
tobakstillstånd, som görs via e-tjänst. Den stora majoriteten av tobaksansökningar får vi 
dock på papper. 

Problem relaterade till personuppgiftsbehandlingar i systemen 

Behörighetstilldelning 

Systemen saknar möjlighet att ge behörighet utifrån vilka kommuner man arbetar i. 
Miljöförbundets handläggare har alltså tillgång till all information i systemet, även rörande 
Karlskrona och Ronneby kommuners tillsyn. På samma sätt har övriga kommuner tillgång 
till miljöförbundets och medlemskommunernas information. 

Enligt dataskyddsförordningen måste det finnas en rättslig grund för varje behandling av 
personuppgifter. Det är oklart vilken rättslig grund som i nuläget skulle kunna motivera 
denna åtkomst.  

Personuppgiftsansvar 

Det finns inga avtal mellan kommunerna eller miljöförbundet som klargör vem som är 
personuppgiftsansvarig för olika personuppgiftsbehandlingar i systemet. Även detta är ett 
krav enligt Dataskyddsförordningen. 
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Vidtagna åtgärder 

Kontakter med Sokigo 

Undertecknad kontaktade Sokigos produktägare för systemen, för att höra om den 
information vi fått om behörighetstilldelning stämmer. Sokigos produktägare meddelade att 
det mycket riktigt inte går att tilldela behörighet på exempelvis kommunnivå. Det verkade 
inte heller finnas några planer på att ta fram en sådan möjlighet.  

Rekommendation från Dataskyddsombud 

Miljöförbundet har lyft problemen med Kommunalförbundet Sydarkivera, som är 
miljöförbundets DSO (Dataskyddsombud). (Redan då var Sydarkivera DSO även för 
Karlskrona kommun. Nu är de DSO även för Karlshamns och Sölvesborgs kommuner.)  

Sydarkivera rekommenderade ett gemensamt avtal mellan samtliga kommuner rörande 
personuppgiftsbehandlingarna. Enligt DSO behövs även ett bättre grundavtal, som 
beskriver förhållandena rörande systemen.  

Kontakter med Karlskrona kommun 

Miljöförbundet har upprepade gånger lyft frågan om personuppgiftsbiträdesavtal med 
Karlskrona kommuns dataskyddssamordnare, och även haft ett digitalt möte om detta, men 
utan resultat.  

Begränsningar av användningen av OL2 

För att i möjligaste mån minska på personuppgiftsbehandlingar i systemen, har 
Miljöförbundet beslutat att endast använda systemet OL2 för att ta emot ansökningar om 
tobakstillstånd. Ansökningarna diarieförs i Miljöförbundets vanliga ärendehanteringssystem 
och fortsatt handläggning görs i detta system.  

Information till medlemskommunerna 

Nuvarande avtal om Serverat går ut vid årsskiftet 2022/2023. Därför lyfte Miljöförbundet i 
somras till medlemskommunerna att nuvarande avtal om samarbete inom Serverat inte bör 
förnyas med samma upplägg. Detta eftersom nuvarande behandlingar av personuppgifter 
sannolikt inte är lagliga.  

Offert från Sokigo 

En installation av AlkT för västra Blekinge skulle eliminera problemet med åtkomst till för 
mycket personuppgifter. För att undersöka om det är möjligt, har Miljöförbundet begärt en 
offert från Sokigo. Enligt offerten får vi en engångskostnad på ca. 210 000 kr (inklusive 
migrering av data från Karlskronas databas), samt en årlig kostnad på ca 32 000 kr. 
Handläggare i samtliga medlemskommuner skulle kunna använda systemet. SBKF har 
tillfrågats och meddelat att upplägget är genomförbart.  

Möte med medlemskommunerna 

Informationen till medlemskommunerna verkar inte riktigt ha nått fram. Miljöförbundet fick 
i ett ganska sent skede frågan om vi har något emot att nuvarande avtal om samarbete inom 
Serverat förlängs. 
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För att försöka reda ut vilka behov som finns och hur vi gemensamt kan gå vidare, hölls ett 
möte med medlemskommunerna 26 november. Olofströms kommun deltog inte men 
meddelade att så länge det inte blev dyrare eller sämre, är kommunen nöjd. Karlshamns och 
Sölvesborgs kommuner var representerade på mötet.  

Miljöförbundet presenterade de problem vi ser och att vi ser en lokal installation av AlkT 
som en möjlig lösning. Alkoholhandläggarna berättade hur systemet används i praktiken. 

På mötet lyftes att man kan tänka sig situationer i framtiden, med utökade samarbeten, då 
det skulle kunna vara en fördel med ett gemensamt system för alla Blekinge-kommuner. 
Dock skulle problemet med att Miljöförbundet har åtkomst till för mycket personuppgifter 
sannolikt kvarstå. En alternativ lösning vid utökat samarbete skulle kunna vara att vid behov 
tilldela behörigheter till externa handläggare i respektive system.  

Det fanns viss oklarhet om samtliga integrationer som behövs, ingår i offerten från Sokigo, 
eller om vissa är specialbyggda av Karlskrona kommun. Miljöförbundet ställer frågan till 
Sokigos produktägare. 

Resultat av mötet 

• Alla var överens om att den absolut bästa lösningen vore att Sokigo utvecklar 
behörighetstilldelningen i programmet. Det har inte funnits något intresse för detta 
tidigare, men kanske ändras det om vi betalar för utvecklingen. Karlshamns kommun 
ansvarar för kontakt med Sokigo i denna fråga. Dock kommer en sådan utveckling 
sannolikt inte att vara på plats till årsskiftet. 

• Möjligheten med lokal installation av AlkT i Sölvesborg finns kvar på bordet. 
Miljöförbundet äger inte denna fråga, utan medlemskommunerna behöver 
gemensamt avgöra om det är en bra lösning. Ett sådant beslut måste fattas senast i 
mitten av november för att systemet ska finnas på plats till årsskiftet, när nuvarande 
avtal går ut. 

• Miljöförbundet och Karlshamns kommun driver arbetet med att reda ut 
personuppgiftsansvaret i systemen utifrån de olika samarbeten och 
tillsynsöverlåtelser som finns, samt att nödvändiga avtal avseende 
personuppgiftsbehandlingar upprättas. Avtal behöver skrivas mellan i första hand 
miljöförbundet och medlemskommunerna men avtal behöver även upprättas med 
Ronneby och Karlskrona kommun. Avtalen bör kompletteras internt med skriftliga 
instruktioner. Detta löser inte problemet med åtkomst till för omfattande 
personuppgifter men visar att vi försöker hantera problemet så bra som möjligt 
under rådande omständigheter. 

 

Ärendets handläggning 

Ärendet har handlagts av CISO Sofia Engzell.  

________ 
Kopia: 
Akten 
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§ 73 Julbord innan decembersammanträdet 
 
 

Den 15 december klockan 12:00 är det julbord med förbundets personal och de förtroendevalda 
på Kajutans restaurang i Hörvik. Sammanträdet kommer att hållas i Hörviks bygdegård och 
startar efter jullunchen.  

______ 

Kopia: 
Akten 
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§ 74 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom förvaltningen, 
dnr. 2022/272 

 

Förbundsdirektionen beslutar att lämna anmälan av delegationsbeslut fattade under perioderna 
2022-09-29 – 2022-10-27 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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§ 75 Yttrande gällande vattenskyddsområde för Västra Näs 
grundvattentäkt, dnr. 2022/3255 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att delegera åt arbetsutskottet att yttra sig i ärende gällande 
inrättande av vattenskyddsområde Västra Näs i Sölvesborgs kommun. 

Bakgrund 

Länsstyrelsen har gett miljöförbundet möjlighet att yttra sig gällande inrättande av 
vattenskyddsområde i Västra Näs Sölvesborgs kommun. Vi har en förlängd yttrandetid till 5 
december. 

_______ 

Kopia 
Akten 
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§ 76 Miljöförbundet informerar 

 

Ekonomisk uppföljning 
Avdelningschef Per-Ola Persson redovisar ekonomiska uppföljningen för perioden 1 januari - 31 
oktober. Intäkter och kostnader är ej periodiserade fullt ut.  
Avgiftsintäkter är lägre än budget. Personalkostnader är låga i förhållande till budget 2022.  
Övriga kostnader är lägre än budget. 
Sammantaget ligger vi bättre till än budget. 

Övrigt 
Förvaltningschef Johanna Randsalu redovisar senaste rekryteringen av en miljöinspektör som 
börjar i mitten av januari 2023.  

Avtal och upphandlingar  
Förvaltningschef Johanna Randsalu informerar om att förbundet via Sölvesborgs kommun har 
upphandlat nya skrivare. 

 




