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Ordförande 

 

Justerare 

 

Miljöförbundet Blekinge Väst torsdagen 8 september 2022 
klockan 13:00-15:00 
 
Linda Rehn (S), ordförande 
Johnny Andreasson (S) 
Thomas Eriksson (C) 
Gertrud Ivarsson (C) 
Lennart Ung(KD)  
Göran Svensson (S)  
Robert Lindén (SD) 
Per-Ivar Johansson (C) i Jörgen Larsson (S) frånvaro 
Bengt-Åke Karlsson (M) 
 
Johanna Randsalu, förbundschef 
Per-Ola Persson, avdelningschef 
Hilda Widerberg, adm. ass och nämndsekreterare 
Malin Fajersson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Daniel Gyllander, Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Jonas Engzell, Kommunekolog, deltog § 43 
Sara Holmgren, Miljö- och hälsoskyddsinspektör deltog § 44 

 

 

Bengt-Åke Karlsson (M)  Paragraf §§ 41 - 53 

Miljöförbundet Blekinge Västs tisdagen den 20 September. 

 

…………………………………………… 
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Bengt-Åke Karlsson (M) 
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§ 41  Fastställande av dagordning 
Beslut 

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst godkänner förslaget till 
dagordning. 

__________ 

§ 42 Justering av protokoll 
Beslut 

Bengt-Åke Karlsson (M) utses att jämte Miljöförbundets ordförande Linda Rehn (S) 
justera dagens protokoll 2022-09-20. 

__________ 
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§ 44  Beslut om avslag rörande ansökan om stadigvarande 
försäljningstillstånd, , 
dnr. 2022/645 

 

Beslut 

Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att avslå  med enskild firma, 
org.nr. , ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd för tobaksvaror i butiken 

.  

Beslut fattas med stöd av 5 kap. 2, 6 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Enligt 
35 § förvaltningslagen (2017:900) gäller detta beslut omedelbart och även om det överklagas. 

Motivering  

Miljöförbundet bedömer att sökande, med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden 
och omständigheterna i övrigt, inte är lämplig att utöva verksamheten enligt kraven i 5 kap. 2 § 
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Miljöförbundet bedömer även att det inte 
finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram enligt 5 kap. 6 § LTLP och 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter HSLF-FS 2019:20. Skäl till beslut framgår av utredning 
daterad 2022-08-19. 

Miljöförbundet kan besluta att ett beslut ska gälla omedelbart och även om det överklagas enligt 
35 § förvaltningslagen. Vilket innebär att  inte har rätt att sälja tobak i 
butiken . 

Bakgrund 

 med enskild firma, org nr , har ansökt om tillstånd till 
stadigvarande försäljning av tobak och liknande produkter enligt 5 kap. 1 §. Ansökan inkom till 
miljöförbundet 2022-02-28 och bedömdes som komplett 2022-07-11.  

Kommunicering 

Kommunicering har skett löpande enligt 25 § förvaltningslagen. Sökande har inte inkommit med 
ett yttrande på utredningen som ligger till grund för beslutet. 
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Laghänvisning 

5 kap. 2 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter  

Ett tillstånd får endast beviljas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och 
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att 
verksamheten kommer att bedrivas i enighet med de lagkrav som ställs upp i denna lag.  

5 kap. 6 § lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

Den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror eller gränsöverskridande distansförsäljning 
ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för 
verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. 

Enligt proposition 2017/18:156 s 63  

Regeringen bedömer att det både är nödvändigt och ändamålsenligt att uppställa vissa krav i frågan om 
lämpligheten hos den som avser att bedriva tobaksförsäljning. Lämplighetsprövningen bör i allt väsentligt kunna 
ske på samma sätt som vid en ansökan om serveringstillstånd. Det beskrivs vidare att det vid ansökan av nya 
företag eller ny företagare kan vara befogat att sökanden redovisar en finansieringsplan, varav framgår varifrån 
kapitalet kommer, för att motverka tillkomsten av försäljningsställen som finansieras med illegala medel. Det kan 
också vara motiverat att kontrollera att sökanden inte är ekonomiskt beroende av någon som är olämplig att 
bedriva tobaksförsäljning eller är underkastad sådana ekonomiska åtaganden som väsentlig begränsar sökandens 
möjlighet att bestämma över försäljningsställets drift.   

Vidare står på s. 64 att när det gäller det underlag som krävs för att en myndighet ska kunna fatta 
beslut gäller normalt den s.k. officialprincipen, som innebär att det är myndigheten som har det yttersta 
ansvaret för ärendets utredning. När det däremot gäller ärenden där den enskilde ansöker om en förmån 
eller ett tillstånd är den normala ordningen att sökanden visar att förutsättningarna för förmånen eller 
tillståndet är uppfyllda. För att markera detta föreslås att det direkt i lagtexten anges att tillstånd ska 
beviljas den som visar att han eller hon har förutsättningar att uppfylla villkoren. En bestämmelse med 
motsvarande utformning finns i 8 kap. 12 § alkohollagen. Sökanden kan sålunda åläggas att komma 
in med behövligt underlag från t.ex. myndigheter som har etablerade rutiner för hantering av relevanta 
intyg av olika slag, så som Kronofogdemyndigheten och Skatteverket. 

Enligt proposition 2017/18:156 s 63  

”När en juridisk person ansöker om försäljningstillstånd bör lämplighetsprövningen avse såväl den 
juridiska personen som den eller de fysiska personer som har ett betydande inflytande i rörelsen. Det är 
viktigt att tillståndsmyndigheten är uppmärksam på ansökningar där sökanden i själva verket 
företräder någon som vill undandra sig prövning, dvs. när det är frågan om ett s.k. bulvanförhållande. 
Exempel på situationer när sådana misstankar torde föreligga – och då en närmare utredning är 
påkallad- är bl.a. när en sökanden inkommer med en ansökan strax efter att en ”närstående” 
(släkting, fd. kompanjon eller liknande) bedömts som olämplig eller den personkrets som redovisats i 
ansökan återkommande ändras.” 

35 § Förvaltningslagen (2017:900) 
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Ett beslut som får överklagas inom en viss tid får verkställas när överklagandetiden har gått ut, om beslutet inte 
har överklagats. 

Ett beslut får alltid verkställas omedelbart, om 

    1. beslutet gäller anställning av någon, 

    2. beslutet gäller endast tillfälligt, eller 

    3. kretsen av dem som har rätt att överklaga är så vid eller obestämd att det inte går att avgöra när 
överklagandetiden går ut. 

En myndighet får även verkställa ett beslut omedelbart om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. 
Myndigheten ska dock först noga överväga om det finns skäl att avvakta med att verkställa beslutet på grund av 

    1. att beslutet medför mycket ingripande verkningar för någon enskild, 

    2. att verkställigheten inte kan återgå om ett överklagande av beslutet leder till att det upphävs, eller 

    3. någon annan omständighet. 

Information 

Ärendets handläggning 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Anna Dahlqvist och Sara Holmgren har deltagit i 
handläggningen av ärendet.   

Att överklaga beslutet 

Detta beslut går att överklaga, se bilaga. För att överklagandet ska kunna prövas måste det 
komma in till miljöförbundet inom tre veckor från den dag då ni fick del av detta beslut, annars 
kan ert överklagande inte tas upp. 

Delgivning 

 delges med rekommenderat brev. 

MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 

_______ 

Bilagor 

1. Information om hur man överklagar 
2. Utredning gällande ansökan 

Kopia  
Akten 

Folkhälsomyndigheten; tillstand tobak@folkhalsomyndigheten.se  
Polismyndigheten; registrator.syd@polisen.se  
Länsstyrelsen Blekinge län; blekinge@lansstyrelsen.se  
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    james.sandstedt.politiker@olofstrom.se 

jorgen.kronsell@karlshamn.se 
 

 
 
§ 45  Förbundsdirektionens svar till revisionen, dnr 2022/2545 
 
Beslut 
 
Förbundsdirektionen beslutar att översända bifogad svarsskrivelse till förbundets förtroendevalda 
revisorer som svar på inkommen skrivelse daterad 2022-08-03. 
 
Bakgrund 
 
Förbundets förtroendevalda revisorer har inkommit med en skrivelse ställd till 
förbundsdirektionen för besvarande. 
 
_______ 
 
Bilaga: 
- Miljöförvaltningens svar på revisionens frågor 
 

Kopia 

Akten 
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Svar till revisionen med anledning av inkommen skrivelse 
ställd till förbundsdirektionen daterad 220803, 
dnr. 2022-2545 
Förbundets förtroendevalda revisorer har inkommit med en skrivelse ställd till 
förbundsdirektionen. Skrivelsen innehåller två frågeställningar med anledning av 
förbundets byte av taxemodell och de utmaningar som har följt av detta.  

Fråga 1 från revisionen: 

Den så kallade Rättviksmodellen har ställt till det med mindre fasta intäkter för förbundet. Förbundet 
förväntas arbeta på ett liknande sätt som konsulter på den privata marknaden arbetar på dvs tjänsterna 
måste vara debiteringsbara. Hur ska direktionen arbeta så att förbundet klarar sitt finansiella mål? 
Om man sänker sina mål, vad innebär detta? 

Förbundsdirektionens svar: 

Miljöförbundets finansiella mål år 2022 är följande:  

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

Inledningsvis kan sägas att det under en längre tid har funnits behov av en tydligare och 
mer rättvis taxemodell. Den tidigare modellen för taxeuttag där all den planerade 
tillsynen finansierades genom uttag av årliga avgifter baserade på schablontider, vilket 
medförde att vissa verksamheter kunde få betala mer i tillsynsavgift än det verkliga 
behovet liksom att det fanns exempel på verksamheter där situationen var den omvända. 
En ny taxa får därmed betraktas som en viktig och naturlig del i förbundets utveckling. 
Förbundsdirektionen kan emellertid konstatera att bytet av taxemodell, med stor andel 
efterhandsdebitering, har visat sig vara en större utmaning för förvaltningen än vad som 
var möjligt att förutse. Förvaltningen kommer inte att kunna nå budgeterade intäkter 
innevarande år och det finansiella målet att förbundet till minst 45 % ska finansieras via 
avgiftsintäkter kommer därmed vara mycket svårt att klara. 

Förbundet har hitintills under 2022 tappat flera erfarna inspektörer som har valt att gå 
vidare till andra arbetsgivare. Förbundet arbetar intensivt för att rekrytera ersättare, men 
det är svårt att rekrytera kvalificerad personal. Initialt krävs det omfattande resurser för 
att lära upp nya inspektörer. Inspektörer som inledningsvis kommer ha en lägre 
debiteringsgrad än erfarna inspektörer. Förhoppningen är naturligtvis att de inspektörer 
som nu anställs ska välja att stanna kvar på förbundet, så att den investering som nu görs 
avseende upplärning och kompetensförstärkande åtgärder lönar sig på sikt. 
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Sjukskrivningstalen i förvaltningen har tyvärr också ökat. Åtgärder i samarbete med 
företagshälsovården pågår. Effektiviteten och därmed debiteringsgraden riskerar att 
påverkas negativt om personalen upplever en pressad och stressad arbetsmiljö. Men 
genom förebyggande arbetsmiljörelaterade åtgärder, tydliga rutiner och frekventa 
avstämningsmöten mellan medarbetare och chefer är förhoppningen att sjuktalen ska 
kunna minska och att förvaltningen därmed på sikt ska kunna återhämta delar av det 
intäktstapp som taxebyten initialt har inneburit genom att successivt kunna öka 
debiteringsgraden. 

För att möta de utmaningar som övergången till efterhandsdebitering har inneburit 
bedömer förbundsdirektionen att förbundets ekonomiska mål tillfälligt behöver sänkas. 
Att sänka det ekonomiska målet som innebär att förbundet till minst 45 % ska 
finansieras via avgiftsintäkter skulle vid bibehållen personalstyrka innebära att 
kommunbidraget behöver öka ytterligare. I budgetdiskussionerna med 
medlemskommunerna genom samverkansorganet Blekinge Väst inför 2023 har 
medlemskommunerna aviserat att de är beredda att öka kommunbidraget med ca 2,4 
miljoner. Av dessa 2,4 miljoner är cirka 850 tkr delkompensation för förväntade 
minskade intäkter 2023, samtidigt som förbundet behöver öka antalet debiterbara 
timmar med 1000 timmar jämfört med nuvarande prognos för utfallet av antalet 
debiterbara timmar 2022. Övrig föreslagen ökning av kommunbidraget kompenserar för 
löneökningar, ökade pensionskostnader till följd av nytt pensionsavtal samt återställande 
av budgeterat underskott 2022.  

Förvaltningen arbetar ständigt med att försöka öka den debiterbara tiden och har vidtagit 
en mängd åtgärder i ett försök att underlätta för inspektörerna i pågående 
omställningsarbete. Tydliga rutiner, regelbundna avstämningar för att följa upp den 
debiterbara tiden på individnivå, schablontider att nyttja i samband med debitering och 
anpassning av verksamhetssystemet så det ska vara tydligt och enkelt för inspektörerna 
att tidsredovisa sin tid men även att själva söka ut sin registrerade tid och hur mycket av 
den registrerade tiden som har varit debiterbar är exempel på åtgärder som har vidtagits 
för att underlätta för inspektörerna. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att om förbundet framöver ska lyckas nå en 
självfinansiering på minst 50 % så behöver arbetsuppgifter som inte går att debitera 
prioriteras bort i betydligt högre utsträckning än vad förvaltningen lyckas med idag. Vilka 
konsekvenser en sådan prioritering kan komma att få för hur förbundet uppfattas utifrån 
ett service- och bemötandeperspektiv är i nuläget svårt att förutspå. Konstateras kan 
emellertid att för att förbundet ska lyckas öka debiteringsgarden utifrån de ändrade 
förutsättningarna så behöver förvaltningen ytterligare tid på sig att ställa om 
verksamheten och genomföra ett långsiktigt förändringsarbete.  

  



 2022-09-08 

  3(3) 

 

 
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 

Fråga 2 från revisionen: 

Varken James eller jag har arbetat som konsulter i det privata men har närstående som har det. Att 
vara debiteringsbar eller faktureringsbar är en ständig utmaning har vi förstått som kanske inte passar 
alla. Från presentationen fick vi även veta att rekrytering inte är lätt då det är flera aktörer som slåss 
om samma kompetens. Hur ska MFBV bemanna sin verksamhet så att förbundets åtagande och mål 
kan uppfyllas?” 
 

Förbundsdirektionens svar: 

Förbundet gör löpande rekryteringar då det uppstår längre vakanser. Förbundet har svårt 
att hitta kvalificerad personal, med rätt utbildning och erfarenhet av yrket. Att dessutom 
hitta personer som eftersträvar att arbeta på ett ”konsultliknande” sätt där stor del av 
arbetstiden behöver debiteras utgör ännu en utmaning i rekryteringsprocessen. Många 
företag och andra typer av verksamheter har de senaste åren behövt anställa särskild 
miljökompetens för att lyckas efterleva miljölagstiftningens krav och miljöcertifieringar, 
varför konkurrensen om arbetskraften är hård och mycket tyder på att det inte utbildas 
tillräckligt många studenter för att möta arbetsmarknadens behov inom området. Det 
finns inga enkla lösningar på denna situation, men miljöförbundet arbetar hela tiden för 
att vara en attraktiv arbetsgivare och behålla befintlig personal. Förbundet har under 
många år haft en förhållandevis låg personalomsättning och anstränger sig hårt för att 
hitta rätt personer som vi tror har potential att trivas och stanna över en längre tid. Dock 
har förvaltningen ännu inte tagit hjälp av externa rekryteringsfirmor för att öka 
rekryteringsbasen. En åtgärd som eventuellt bör övervägas framöver, även om det är 
förenat med en viss kostnad. 

Innevarande år har förvaltningen behövt göra omfattande prioriteringar av sin 
tillsynsplan. Detta för att anpassa arbetsbelastningen efter rådande ansträngda 
personalsituation med höga sjuktal och flertalet vakanser. Prioriteringen som görs med 
stöd av förbundsdirektionens fastställda prioriteringsordning innebär bland annat att 
delar av tillsynsplanen 2022 har strukits.  
 
________________ 
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§ 46  Prioriteringar i verksamhetsplanen, dnr. 2022/3029 
 
Till följd av flera vakanser och hög sjukfrånvaro måste omfattande prioritering ske i enlighet med 
förbundets prioriteringsordning. 
Den behovsprioriterade tillsynen, (tillsyn som timdebiteras efter genomförd tillsyn), inom 
hälsoskydd, miljöskydd och lantbruk behöver i stort sett prioriteras bort helt under återstående 
del av året. 
Den styrda tillsynen (verksamheter som betalar en årlig avgift i förskott) inom miljöskydd, 
hälsoskydd och lantbruk samt all planerad livsmedelskontroll prioriteras, men vi räknar inte med 
att hinna med denna fullt ut. 
Prioriteringen görs med stöd av tidigare fastställd prioriteringsordning. Vidare behöver pågående 
avfallsprojekt pausas innevarande år. Projektet kommer att återupptas under 2023. 
 
Bakgrund 
Under kvarvarande del av året bedöms miljöförbundet, utifrån nuvarande personalsituation, i stor 
utsträckning behöva tillämpa fastställd prioriteringsordning i verksamhetsplanen 2022. 
 
Nedan följer miljöförbundets prioriteringsordning, beslutad av förbundsdirektionen 2022. 
 
”Nedan återges de prioriteringar som ska tillämpas vid resursbrist. Det är de arbetsuppgifter som 
står högst upp i prioriteringsordningen som lyfts bort först om resurserna inte räcker till. 
Ordningen ska ses som vägledande, vilket innebär att det i ett enskilt ärende kan bli aktuellt att 
göra en annan prioritering. Det är berörd avdelningschef som lyfter bort arbetsuppgifter om 
prioriteringsordningen måste tillämpas. Prioriteringen ska tillämpas per ämnesområde och inom 
avsatta resurser för ämnesområdet och bedöms leda till att miljöpåverkan begränsas. 
Uppstår en situation där planerad tillsyn (pkt 6) behöver prioriteras bort kommer 
miljökvalitetsnormerna för vatten att utgöra delunderlag för vilken tillsyn som ska prioriteras 
bort. 
 
Vad som prioriteras bort vid uppkomst av resursbrist 
1. Svara på remisser från centrala myndigheter. 
2. Egeninitierade ärenden som inte omfattats av tillsyns- och kontrollplan 2022. 
3. Klagomål av mindre akut karaktär. 
4. Remisser från medlemskommuner, länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. 
5. Delta i samverkansforum med medlemskommunerna. 
6. Behovsprioriterad tillsyn- och offentlig kontroll enligt tillsyns- och kontrollplan 2022.” 

______ 

Kopia 
Akten 
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§ 47  Information om beslut gällande delegater för kännedom, dnr. 
2022/2274 

 
Information enligt förbundsordningen om ändringar i delegationsordningen. 
 
_____ 
 
Bilaga: 
- Undertecknat beslut gällande delegater 
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§ 48  Information om pågående avgränsningssamråd avseende 

etablering av en havsbaserad vindkraftspark i Hanöbukten, 
dnr. 2022/2109 

 

Blekinge Offshore AB genomför för närvarande avgränsningssamråd avseende etablering 
av en havsbaserad vindkraftspark i Hanöbukten. 
Syftet med avgränsningssamrådet är att vägleda Blekinge Offshore AB till lämplig 
omfattning gällande miljökonsekvensbeskrivning inför upprättandet av ansökan om 
tillstånd enligt miljöbalken, kontinentalsockellagen samt ellagen för att uppföra och driva 
en vindkraftspark med tillhörande nedläggning av kablar och nätanslutning. 

Direktionen kommer senare att yttra till prövningsmyndigheten i samband i 
tillståndsprocessen. Gällande avgränsningssamrådet avser förvaltningen att yttra sig på 
delegation, då syftet med samrådet främst är att tillse att handlingarna är tillräckligt 
omfattande. 

____ 

Kopia 

Akten 
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49.  Information gällande flugklagomål, dnr. 2022/2764 

 

Ordförande i förbundsdirektionen Linda Rehn (S) informerar om att hon har svarat klagande på 
en inkommen skrivelse gällande flugklagomål på Tocken, Sölvesborgs kommun. 

 

____ 

Kopia 

Akten 
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§ 50 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom förvaltningen, 
dnr. 2022/272 

 

Förbundsdirektionen beslutar att lämna anmälan av delegationsbeslut fattade under perioderna 
2022-06-03 – 2022-09-01 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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§ 51  Aktuella avtalsförlängningar 

Förbundschef Johanna Randsalu redovisade vilka avtal som har förlängts och tecknats på 
delegation. Vi har förlängt avtal för mobiltelefoni och tillbehör, KPA pension samt 
ärendehanteringssystemet Edp Vision. Nytt avtal gällande företagshälsovård har tecknats, 
upphandlingen är genomförd tillsammans med Sölvesborgs kommun. 

____ 

 

§ 52  Budgetförutsättningar 2023 

Förbundschef Johanna Randsalu redogör för de budgetförutsättningar som samrådsorganet 
Blekinge Väst har aviserat inför 2023. Timtaxan föreslås höjas med 60 kr samtidigt som 
förbundet behöver öka antalet debiterbara timmar med 1000 timmar jämfört med nuvarande 
prognos för utfallet av antalet debiterbara timmar 2022.  Kommunbidraget föreslås höjas med 
2390 tkr (21,7%), men förutsätter en tidsredovisning av nedlagd tid till medlemskommunerna i 
efterhand. Blekinge väst tar under hösten 2023 ställning till hur redovisning ska ske, vad som ska 
redovisas och hur ofta redovisningen ska genomföras. 

 

____ 

 

§53  Ekonomisk uppföljning till och med 31 augusti 2022 

Intäkterna är lägre än budget, personalkostnaderna mycket lägre än budget och övriga kostnader 
något lägre än budget. Fullständig ekonomisk uppföljning till och med sista augusti görs i 
samband med delårsbokslutet. Arbetet med att skicka ut beslut om nya årliga avgifter pågår. 
____ 

 




