
MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 

Förbundsdirektionen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Justerandes sign 

2019-04-04 
Sid 1 (29) 

Miljöförbundet Blekinge Väst, Klostergatan 1, Sölvesborg, torsdagen den 4 april 2019 
klockan 13:00- 16:05 

Sammanträdet inleds med information från miljöskyddsgruppen. 

Sonja Lundh (S), ordförande 
Johnny Andreasson (S) 
Andreas Brovall (C) 
Gertrud Ivarsson (C) 
Magnus Olsson (M) i Magnus Gärdebring (M) frånvaro, tom § 36 
Göran Svensson (S) 
Robert Linden (SD) 
Elisabeth Jönsson (S) i Alexander Nilsson (S) frånvaro 
Bengt-Åke Karlsson (M) 

Rolf Persson (S), ej närvarande under§§ 27-28 
Marianne Eriksson (M) tom § 36 
Per-Ivar Johansson (C) 
Rolf Engström (SoL) 

Johanna Randsalu, förbundschef 
Per-Ola Persson, avdelningschef 
Susanne Pehrson, adm ass 
Sofia Engzell, verksamhetsutvecklare, deltog§§ 27-30 
Maria Hansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, deltog§ 32 
Per Enberg, miljö- och hälsoskyddsinspektör, deltog § 36 
Sofie Petersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, deltog § 36 
Erik Fröier, miljö- och hälsoskyddsinspektör, deltog§ 36 
Gunilla Banemark, miljö- och hälsoskyddsinspektör, §§ 25-30 

Gertrud Ivarsson (C) 

Miljöförbundet Blekinge Väst torsdagen den 18 april 2019 

Susanne .fehrson 

/- / 7 
V~ 1'7 ,' ~ 
... . ... _~ .?:~ ................... . 
Sonja Lundh (S) 

Utdragsbestyrkande 

Paragraf 25-37 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-04 
Sid 2 (29) 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organisation 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Datum då anslaget tas ned 

Miljöförbundet Blekinge Väst - Förbundsdirektionen 

2019-04-04 

2019-04-18 

2019-05-10 

::~e:::l•t: fö~ ~ = ~ets.lo~~er, ~osrergatan I, Sölvesborg 
~ Pehrson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§25 

§26 

§27 

§28 

§29 

§30 

§31 

§32 

§33 

§34 

§35 

§36 

§37 

Justerandes sign 

Behandlade ärenden 

Fastställande av dagordning 

Justering av protokoll 

2019-04-04 

Intem kontrollplan och riskvärdering för Miljöförbundet Blela"nge 
Väst år 2019 - 2020, dnr. 2019 /0146 

Beslut om gallring av ärenden bland annat fysisk planering och 
bostadsanpassning från Olofströms kommun, dnr. 2019/0213 

Beslut om ny telmisk plattform för Miljöförbundet Blekinge Västs 
webbplats, samt gallring av nuvarande webbplats, dnr. 2019 /0648 

Sid 3 (29) 

Beslut om gallring av Miljöförbundets verksamhetssystem EDP Miljöreda 
i samband med övergång till verksamhetssystemet EDP Vision, dnr. 2019/0945 

Beslut om förbud med vite enligt tobaks/agen (1993:581), dnr.  

Beslut rörande förbud samt ändring av försiktighetsmått, dnr.  

Revisionsrapport - granslming av årsredovisning 2018 för Miljöförbundet 
Blekinge väst, dnr. 2019/0579 

Beslut om taxa för tillstånd och tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak 
och lilmande produkter, dnr. 2019/0936 

Länsstyrelsens beslut i ärende rörande AG-kontroller, dnr. 2018/0413 

Miljöförvaltningen informerar 

Anmälan av delegationsbeslut fattade inom förvaltningen, dnr. 2019/0419 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

2019-04-04 
Sid 4 (29) 

§ 25 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst godkänner förslaget till dagordning. 

§ 26 Justering av protokoll 

Beslut 

Gertrud Ivarsson (C) utses att jämte Miljöförbundets ordförande Sonja Lundh (S) justera dagens 
protokoll 2019-04-18. 

Utdragsbestyrkande 



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 

Förbu n dsd i rektion en 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-04 
Sid 5 (29) 

§ 27 Intern kontrollplan och riskvärdering för Miljöförbundet Blekinge 
Väst år 2019 - 2020, dnr. 2019/0146 

Miljöförbundets förvaltning har berett ett förslag till intern kontrollplan för år 
2019 - 2020. 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 2019 - 2020. 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 för-slag till intern kontrollplan, samt en 
sammanställning av den riskvärdering som ligger till grund för förslaget, presenteras vid 
direktionens tredje sammanträdestillfålle under kalenderåret. 

Den interna kontrollplanen fastställer vilken intern kontroll av förvaltningens arbete som ska 
utföras under 2019 - 2020. 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 2019 - 2020 
2. Riskvärdering till intern kontrollplan för Miljöförbundet Blekinge Väst 

år 2019 - 2020 

Kopia: 
Akten 

Utdragsbestyrkande 



Cl 
FÖRBUNDSDIREKTIONEN 

Onr 2018/0221·1 2018-01-22 

h BLAGA§02 7 / 2019 8/ Bil.I Intern kontrollplan för Miliöförbundet Blekinge Väst år 2019/2020 
l\ontro 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansverig /tidpunkt Rapportering 

Verifikationer Hanteras verifikationer enligt Stickprov Controller el. motsvarande, 2 ggr/år inför delårs- och Direktionens 
boklöringslagen och interna rapporterar till förbundschef helårsbeslut sammanträden I 
rutiner? september och februari 

Debiteringsprocess 1 a) Ar avslutade ärenden korrekt Stickprov: senaste Controller el. motsvarande, 2 ggr/år inför delårs- och Direktionens 
debiterade? avslutade ärendet per rapporterar till förbundschef helårsbeslut sammanträden I 

handläggare, där det enligt september och februari 
taxan ska vara avgift (tim· 
eller fast), tas ut och 
kontrolleras. 

Debiteringsprocess 2 b) TIiiämpas miljöförbundets Stickprov: för objekt med Controller el. motsvarande, 2 ggr/år inför delårs- och Direktionens 
gällande taxa korrekt för objekt årlig avgift kontrolleras att rapporterar till förbundschef helårs beslut sammanträden i 
med årfig tillsynsavgift? avgift har debtterals i september och februari 

enlighet med miljöför-
bundels taxa (ej t ex 
utebliven debttering, 
felaktig avgift eller nedsatt 
avgift som ej stämts av 
med chef). 

Debiteringsprocess 3 c) Följs gällande rutin för Stickprov: Lista över Controller el. motsvarande, 2 ggr/år inför delårs· och Direktionens 
makulering och kredttering av makulerade och rapporterar till förbundschef helårsbeslut sammanträden I 
fakturor? krediterade fakturor begärs september och februari 

ut från 
ekonomiavdelningen. 
Därefter kontrolleras I 
ärendehanteringssystemet 
om det finns noteringar om 
makulerade fakturor på 
respektive 
ärende/tillsynsobjekt och 
att fakturanummerserien 
följs. 

Korruption, jäv och Ar gällande rutir\lriktlinjer rörande Genomgång av gällande Förbundschef 1 gång/år Artig intemkontrollrapport 
myndighetsutövning 1 korruption, jäv och rutlrvriktlinjer på 

myndighelsutövning kända av personalmöte 
personalen? 

Korruption, jäv och Finns lagstöd och motivering I Stickprov: senaste beslutet Controller el. motsvarande, 2 ggr/år Inför delårs· och Artig intemkontrollrapport 
myndlghetsutövning 2 tillräcklig omfattning I beslut? per handläggare rapporterar till förbundschef helårsbokslut 

kontrolleras 

Styrdokument Tillämpas gällande Genomgång av Förbundschef 1 gång/år Arfig intemkontrollrapport 
(verksamhetsplan, budget, delegationsordning? delegationsordningen på 
delegationsordning) (Inkluderar kontroll av om personalmöte 

ärenden tas upp till Direktionen 
när så ska ske.) 

Övrig uppföljning 

Arbetsmiljömål finns i ver1<samhetsplanen och följs upp i samband med revision. 

Ver1<samhelsmått finns i ver1<samhelsplanen och följs upp i helårs- och delårsbokslut. Därutöver finns uppföljning av överklagade beslut. 

Tel:+48 456 816 000 
Fu:+46 45& 194 56 

E-post: mili~cntoratOrnlljowsl.s• 



Dnr 2018/0221-1 2018-01-22 

--- ---
Konsekvens 
{ekonomisk, 

personell, Kontrollfrekvens 
Kontrollområde Rlskvärderlng förtroende) Sannollkhet Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarlg /tidpunkt Rapportering 

Verifikationer Hanteras verifikationer enligt Stickprov Controller el. motsvarande, 2 ggr/år Inför delårs- och Direktionens 

8 4 2 bokförlngslagen och Interna rapporterar till förbundschef helårsbeslut sammanträden I 
rutiner? september och februari 

Oebtteringsprocess a) Ar avslutade ärenden korrekt Stickprov: senaste Controller el. motsvarande, 2 ggr/år Inför delårs- och Direktionens 
debiterade? avslutade ärendet per rapporterar till förbundschef helårsbeslut sammanträden i 

handläggare, där det enligt september och februari 
9 3 3 taxan ska vara avgift (lim-

eller fast), tas ut och 
kontrolleras. 

--- -------·- b) TIiiämpas mlijöförbundets Stickprov: för objekt med Controlier el. motsvarande, 2 ggr/år Inför delårs- och Direktionens 
gällande taxa korrekt för objekt årlig avgift kontrolleras att rapporterar till förbundschef helårsbeslut sammanträden I 
med årlig tlllsynsavglfl? avgift har debiterats i september och februari 

enlighet med 
9 3 3 mlijöförbundets taxa (ej t 

ex utebliven debitering, 
felaktig avgift eller "egen 
nedsättning"). . 

c) Följs gällande rutin för Stickprov: Lista över Controller el. motsvarande, 2 ggr/år Inför delårs- och Direktionens 
makulerlng och kredlterlng av makulerade och rapporterar till förbundschef heiårsbeslut sammanträden i 
fakturor? krediterade fakturor september och februari 

begärs ut från 
ekonomiavdelningen. 
Därefter kontrolleras I 
ärendehanterlngssystemet 

9 3 3 om det finns noteringar om 
makulerade fakturor på 
respektive 

~ 
ärendeltlllsynsobjekt och 
att fakturanummerserlen 
följs. 

Används checklistan för Stickprov: kontroll att Controller el. motsvarande, 2 ggr/år inför delårs- och Direktionens 
debiterlngsprocessen vid varje fakturanummerserien följs rapporterar till förbundschef helårsbeslut sammanträden i .,, 

3 3 1 körning av debiteringar på och att det finns ca en september och febn ari 

~ 
Q : 

miljöförbundet? ifylld checklista/vecka. 0: ';D - r- CD 
Ekonomi Betalas rätt lön? Genomgång av lönelista i Förbundschef En gång/månad Direktionens ~ 

~ C: 
6 3 2 

personalsystem sammanträden i e:..: z 
september och lebn arl 

'°' 0 
c:::, en 
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0 ,., ,unrl Ot :KIO!jl'": Vu;t 0 z SE-294 80 SOlvesborg Tel:+46 456 816 000 E--post rmijokont ret Ct m/lJaym m KJol1argatan \ Fax::+46 456 194 56 z 



Dnr 2018/0221·1 2018-01-22 

Personal 

IT/Säkerhet 

Korruption, jäv och 
myndlghetsutövnlng 

Styrdokument 
(verksamhetsplan, budget, 
delegationsordnlng) 

Dl ltt~ 
SE-294 80 Sölvesborg 
Klostergatan 1 

I 

4 4 1 

3 3 1 

4 4 1 

8 4 2 

6 3 2 

3 3 1 

8 4 2 

Tillfrågas samliga medarbetare 
om eventuella bisysslor? I samband med 
Bedöms eventuella bisysslor av utvecklingssamtal 
närmaste chef? 

Gås rutinen för introduktion av 
Checklista för introduktion 

nyanställda igenom för varje 
av nyanställda 

nyanställd? 

Har personer som har slutat 
Checklista för avslutad 

tillgång till IT-
tjänst 

systemet/lokalerna? 

Är gällande rutin/riktlinjer 
Genomgång av gällande 

rörande korruption, jäv och 
rutin/riktlinjer på 

myndlghetsutövnlng kända av 
personalen? 

personalmöte 

Finns lagstöd och motivering i 
Stickprov: senaste 
beslutet per handläggare 

tillräcklig omfattning i beslut? 
kontrolleras 

Görs inspektionsrapport efter 
Stickprov 

genomförd inspektion? 

TIiiämpas gällande 
delegationsordnlng? Genomgång av 
(Inkluderar kontroll av om deiegationsordnlngen på 
ärenden tas upp till Direktionen personalmöte 
när så ska ske.) 

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

. 
Förbundschef 1 gång/år Artig internkontrollrapport 

En gång per 
Förbundschef 

nyanställning 
Årlig intemkontrollrapport 

En gång per avslutad 
Årlig lnternkontrollrapport Förbundschef 

tjänst 

Förbundschef 1 gång/år Artig lntemkontrollrapport 

Controller el. motsvarande, 2 ggr/år inför delårs- och 
Årlig intemkontroilrapport 

rapporterar 1111 förbunclschef helårs bokslut 

Controller el. motsvarande, 2 ggr/år inför delårs- och 
Artig intemkontrollrapport 

rapporterar till förbundschef heiårsbokslut 

Förbundschef 1 gång/år Årllg lntemkontrollrapport 

E-poat· mHjokonloral@mlijovast.se 
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F ö rbu ndsdi rektion en 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Justerandes sign 

2019-04-04 
Sid 6 (29) 

§ 28 Beslut om gallring av ärenden rörande bland annat fysisk 
planering och bostadsanpassning från Olofströms kommun, 
dnr. 2019 /0213 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att nedanstående ärenden från Olofströms kommun gallras under 
2019. Gallringen genomförs när det nya ärendehanteringssystemet Vision är i drift. 

Ärendetyp rubrik (beteckning) Ärendekod Antal ärenden 
som gallras 

Bygglov, nybyggnad 1 358 
Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd 2 41 
Funktionskontroll av ventilationssystem 3 179 
Trafik, allmänt 4 229 
Parkerings tills tänd 5 178 
Eldstäder 6 349 
Skyddsrum 7 1 
Lokal behörighet funktionskontroll ventilation 12 3 
Skyltar 13 94 
Mindre åtgärder (fasad, tak etc.) 14 181 
Bygglov ändrad användning 17 23 

Tillfälliga bygglov 18 8 
Serveringstillstånd alkohol 19 42 
Taxor, avgifter, hyror (huvuddelen av ärendena, utom 206 Huvuddelen 
de som rör taxa för miljö- och hälsoskvddstillsyn) (av totalt 189) 
Översiktsplan, fördjupad översiktsplan 212 4 
Områdesbestämmelser (ärenden med dnr 213 2 (av totalt 3) 
1997 /00178 och 1999/00670) 
Detaljplan, övriea, planutredning 214 51 
Trafik 215 1 

Utdragsbestyrkande 



MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST 

Förbundsdirektionen 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Justerandes sign 

2019-04-04 
Sid 7 (29) 

Förhandsbesked 216 26 
Byggnadsminnen 229 1 
Rivnings anmälan/ rivningslov 236 68 
Marklov 238 29 
F astighetsbildning 245 4 
Namn- och adressättning 246 2 
Fastighets- och markägarutredningar 247 2 
Fastighetsförvärv 252 5 
Tomträttsupplåtelser, -regleringar 256 2 
Naturreservat 265 7 
Bostadsanpassningsbidrag 274 723 
Bostadslån 275 7 
Om-, tillbyggnad 287 625 

Beslutet fattas med stöd av arkivreglemente för Miljöförbundet Blekinge Väst samt med 
hänvisning till § 10 Arkivlagen. 

Bakgrund 

I Olofströms kommun handlades ärenden rörande miljö- och hälsoskydd, samt ärenden rörande 
fysisk planering, bostadsanpassning med mera, i samma it-system. När miljöförbundet bildades år 
2005, kopierades en mängd ärenden från Olofströms kommun till it-systemet EDP Miljöreda, som 
miljöförbundet använder för registrering och handläggning. Huvuddelen av ärendena var redan 
avslutade. Många av de flyttade ärendena hanteras normalt av byggnadsnämnd eller motsvarande 
och är inte relevanta för miljöförbundets verksamhet. Sannolikt var det ett förbiseende att kopiera 
dessa ärenden till miljöförbundet. Pappersakterna till ärendena har inte överlämnats till 
miljöförbundet. 

En avstämning med byggavdelningen på Olofströms kommun har gjorts och beskedet var att 
ärendena rörande fysisk planering finns även i deras verksamhetssystem EDP Byggreda. 
Beträffande ärenden rörande bostadsanpassning, har kontakt tagits med handläggaren. Beskedet 
var att de har ärendena gallras efter 10 år. 

Det överlämnade materialet är allmänna handlingar. Enligt arkivlagen krävs får allmänna 
handlingar inte förstöras utan ett beslut om gallring. Detta gäller oavsett att handlingarna endast 
förvaras digitalt hos miljöförbundet och att samma handlingar även förvaras hos Olofströms 
kommun. Att gallringen föreslås göras efter att det nya verksamhetssystemet EDP Vision tagits i 
drift, beror på att det finns en gallringsfunktion i det systemet. Nuvarande system EDP Miljöreda 
saknar sådan funktion. 

Samråd har hållits med miljöförbundets delade arkivmyndighet, Kommunalförbundet Sydarkivera, 
om förslaget till gallringsbeslut. 

Utdragsbestyrkande 

~J 
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Ärenden från Olofströms kommun som inte gallras 

Av ärenden som kopierats från Olofströms kommun, bedöms nedanstående kunna vara relevanta 
för miljöförbundets verksamhet och avses inte att gallras i nuläget. Eventuellt görs en noggrannare 
genomgång med ytterligare förslag till gallringsbeslut längre fram. 

Ärendetyp rubrik (beteckning) Ärendekod 

Täkter 8 

Skyddsjakt och viltvård 15 

Värmepumpar/kylanläggningar 16 

Taxor, avgifter, hyror (de ärenden som rör taxa 206 
för miljö- och hälsoskyddstillsyn) 

Övrigt 209 

Planer, allmänt 210 

Hantering brandfarlig vara 426 

Allmänt renhållning 450 

Återvinning/ sortering 454 

Beslutet skickas till: 
Kommunalförbundet Sydarkivera, registrator@sydarkivera.se 
Olofströms kommun, ks@olofstrom.se 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

Antal ärenden som 
inte gallras 

12 

52 

156 

En mindre del av 
totalt 189 st 

227 

2 

184 

224 

9 
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§ 29 Beslut om ny teknisk plattform för Miljöförbundet Blekinge Västs 
webbplats, samt gallring av nuvarande webbplats, dnr. 2019 /0648 

I enlighet med verksamhetsplan för 2019 kommer miljöförbundet att arbeta med att modernisera 
förbundets webbplats. Som ett steg i det arbetet föreslås befintligt innehåll på förbundets 
webbplats flyttas till en ny teknisk plattform, Site Vision. 
Det krävs ett gallringsbeslut för att stänga ner den gamla webbplatsen. 

Beslut 

Förbundsdirekt:ionen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut. 

1. Miljöförbundets webbplats flyttas till den tekniska plattformen SiteVision. 

2. Den gamla webbplatsen stängs ned, efter att uttag för bevarande gjorts av 
kommunalförbundet Sydarkivera. 

3. I samband med nedstängningen gallras vissa sök- och sammanställningsmöjlig-heter, då det 
bland annat inte finns möjlighet att i webbarkiveringen ta med alla dynamiska länkar. 

4. Efterhand som den nya webbplatsens innehåll uppdateras, gallras äldre material från 
webbplatsen. I och med detta finns det äldre materialet endast hos kommunalförbundet 
Sydarkivera, som därmed blir arkivmyndighet för detta material och ansvarar för 
bevarandet. 

5. Visst material från befintlig webbplats, som inte bedöms ha bevarandevärde och inte tas 
med i Sydarkiveras uttag för bevarande, gallras helt och hållet vid inaktualitet. Detta gäller 
äldre blanketter samt sådant informat:ionsmaterial där endast mindre årliga ändringar görs. 

Punkterna 3, 4 och 5 beslutas med stöd av arkivreglemente för Miljöförbundet Blekinge Väst, samt 
med hänvisning till § 10 Arkivlagen (1990:782). 

Bakgrund 

Miljöförbundet Blekinge Väst har i verksamhetsplanen för 2019 beslutat att arbeta med att 
modernisera förbundets webbplats, både tekniskt och innehållsmässigt. Som ett första steg i 
arbetet, planeras ett byte till en ny teknisk plattform för webbplatsen. 

Utdragsbestyrkande 
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Fiimtsätt11i11gar 

Miljöförbundet har deltagit i en upphandling som gjorts av Sölvesborgs kommun. Den nya 
webbplatsen kommer att avropas utifrån den upphandlingen. 
Den tekniska plattformen Site Vision är densamma som Sölvesborgs kommun använder för sin 
webbplats. 

Sölvesborgs kommun står i begrepp att upphandla en ny konsult för anpassningar av sin 
webbplats. Miljöförbundet avser att delta i upphandlingen. Så snart en konsult är upphandlad, kan 
flytten av miljöförbundets webbplats till den nya plattformen påbörjas. 

Tillgänglighetsanpass11i11gar 

Sölvesborgs kommuns webbplats är gjord enligt Funkas informationsstruktur för extern 
kommunal webbplats. Miljöförbundets webbplats kommer att göras utifrån samma struktur. 

:tvliljöförvaltningen har förordat att anpassning av webbsidor, så att de uppfyller 
webbtillgänglighetsdirektivet, ska ingå som en del i upphandlingen av konsult. l\1iljöförbundet 
saknar tillräcklig egen kompetens på området och detta bedöms vara det resursmässigt mest 
effektiva sättet att säkerställa att miljöförbundets webbplats uppfyller direktivet. 

Kostnader 

Kostnad för utveckling av den nya webbplatsen uppskattas uppgå till cirka 80 000 kronor. 
Enkätformulär, frågeformulär och bildspel ingår i denna kostnad. Licens och support kostar cirka 
40 000 kronor per år. Därutöver tillkommer kostnad för utbildning av de i personalen, som 
praktiskt ska jobba med att hålla webbplatsen aktuell. 

Bevarande och gallring 

Myndigheters webbplatser räknas som allmänna handlingar. Enligt § 10 Arkivlagen får allmänna 
handlingar gallras, under förutsättning att det arkivmaterial som blir kvar tillgodoser rätten att ta 
del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, samt 
forskningens behov. Även förlust av sök- och sammanställningsmöjligheter räknas som gallring. 

Miljöförbundet är medlem i Kommunalförbundet Sydarkivera. Sydarkivera bildades av ett flertal 
kommuner i södra Sverige, för att lösa ett gemensamt behov av ett digitalt slutarkiv. Sydarkivera 
samlar årligen in förbundsmedlemmarnas externa webbplatser för arkivering. Kontakt har tagits 
med Sydarkivera, för att de ska göra 2019 års insamling av miljöförbundets webbplats innan den 
stängs. 

Arkivering av webb görs i flera steg. Webbsidorna samlas in med hjälp av crawlingteknik och läggs 
i formatet W ARC. Sydarkivera avgränsar insamlandet och skapar ett filter som tar bort dynamiska 
länkar, kalendrar, kopplade resurser i form av ex. blanketter, e-tjänster och externa databaser, 
webbisar dvs. integritetshänvisningar, kontakt- och adressregister. 

Efter insamling ges förbundsmedlemmarna möjlighet att granska de insamlade webbplatserna, för 
att se att de är tillfredsställande. Sydarkivera är arkivmyndighet för de insamlade webbplatserna och 
därmed den myndighet som ger tillgång till dessa allmänna handlingar vid behov. 
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Samråd har hållits med Sydarkivera om aktuellt förslag till beslut, avseende gallring. 

Beslutet skickas till: 
Kommunalförbundet Sydarkivera, registrator@sydarkivera.se 
Akten 
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§ 30 Beslut om gallring av Miljöförbundets verksamhetssystem EDP 
Miljöreda i samband med övergång till verksamhetssystemet EDP 
Vision, dnr 2019 /0945 

Miljöförbundet Blekinge Väst har upphandlat ett nytt ärendehanteringssystem, EDP Vision. Det 
nya systemet planeras tas i drift i slutet av maj 2019. Informationen i nuvarande 
ärendehanteringssystem EDP Miljöreda ska dessförinnan migreras till det nya systemet. En viss 
förlust av information, till exempel metadata och sammanställningsmöjligheter, får man dock 
sannolikt räkna med. Därför behöver det finnas ett gallringsbeslut för EDP :Miljöreda. 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till beslut. 

1. Miljöförbundets ärendehanteringssystem EDP Miljöreda gallras, efter att så mycket 
information som möjligt flyttats över till ärendehanteringssystemet EDP Vision. Gallringen 
förväntas innebära förlust av till exempel viss metadata och vissa sök- och 
sammanställningsmöjligheter. 

2. Gallringen utförs när EDP Vision varit i drift en tid och eventuella fel, som upptäcks i 
migreringen, har hunnit avhjälpas. 

Beslutet fattas med stöd av arkivreglemente för Miljöförbundet Blekinge Väst, samt med 
hänvisning till§ 10 Arkivlagen (1990:782). 

Bakgrund 

Miljöförbundets verksamhet är till stor del beroende av ett väl fungerande verksamhetssystem, som 
utvecklas i takt med teknik, lagstiftning och krav från centrala myndigheter. Leverantören av 
miljöförbundets nuvarande verksamhetssystem, EDP Miljöreda, har aviserat att man kommer att 
sluta uppdatera, utveckla och ge support på systemet. Därmed blev det nödvändigt för 
miljöförbundet att byta verksamhetssystem. 

I Miljöreda finns både register över verksamheter/ anläggningar och diariet med miljöförbundets 
allmänna handlingar. Miljöreda har även fungerat som ett digitalt mellanarkiv, där information och 
handlingar är lätt tillgängliga. Vision är tänkt att fylla samma funktioner. 
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Kommunalförbundet Sydarkivera, som är delad arkivmyndighet för miljöförbundet, har 
rekommenderat att all information migreras till det nya systemet. 

Sydarkivera har som uppdrag att tillhandahålla ett digitalt slutarkiv för sådan information, som inte 
längre behöver finnas lätt tillgänglig i medlemskommunernas verksamheter. 
I nuläget är de dock inte färdiga för att ta emot leverans från Miljöreda, därav rekommendationen 
att flytta all information. 

Migrering av informationen ska utföras av leverantören av det nya systemet, EDP Consult AB. De 
har i upphandlingen åtagit sig att flytta all information med bibehållna inbördes relationer och 
bibehållna sökmöjligheter. Leverantören äger både Miljöreda och Vision och har stor erfarenhet av 
liknande uppdrag. En provkonvertering och kontroll av utfallet av denna kommer att göras innan 
den riktiga konverteringen görs. Utifrån ovanstående bedöms förutsättningarna för ett lyckat 
resultat med minimala informationsförluster som goda. Dock ska man sannolikt räkna med att 
även en lyckad migrering kommer att innebära en viss förlust av information, till exempel av 
metadata, sök- och sammanställningsmöjligheter. Eftersom även förlust av sådan information 
räknas som gallring av allmänna handlingar, behöver det finnas ett gallringsbeslut för att stänga ner 
Miljöreda. 

Samråd har hållits med Sydarkivera om förslaget till beslut. 

Beslutet skickas till: 
Kommunalförbundet Sydarkivera, registrator@sydarkivera.se 
Akten 
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§ 31 Beslut om förbud med vite enligt tobakslagen (1993:581), 
dnr.  

Beslut 

Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att vid vite förbjuda  
(org.nr.  med verksamheten  på fastigheten  i  
kommun: 

• att tillhandahålla konsumenter tobaksvaror och örtprodukter för rökning i förpackningar 
som saknar hälsovarning, har uppenbart oriktig hälsovarning eller saknar hälsovarning på 
svenska, samt 

• att förena förbudet med ett vite på 25 000 kronor, att betalas varje gång förbudet överträds. 

Beslutet gäller omedelbart efter delgivning. 

Avgift 

För handläggning av detta beslut tas en timavgift ut enligt Miljöförbundets taxa. För närvarande är 
avgiften 924 kr/timme. Nedlagd tid är 6 timmar. :tvliljöförbundet beslutar att  

 (org.nr.  ska betala 5 544 kr för handläggning av detta beslut. Faktura skickas 
separat. 

Lagstiftning 

Beslutet är fattat med stöd av 11 § och 20 § andra stycket tobakslagen (1993:581) samt 
2 § tobaksförordningen (2016:354). 

Beslut om avgift för handläggning tas med stöd av 19 b § tobakslagen samt med hänvisning till 
Miljöförbundets taxa för tillsyn enligt tobakslagen som är fastställd av  
kommunfullmäktige 2018-11-26. 
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Beaktanden och överväganden 

Tullverket utförde den 30 januari 2019 en husrannsakan i butiken  i  
kommun. Vid husrannsakan påträffades tobaksvaror som saknade hälsovarning samt tobaksvaror 
med hälsovarning med utländsk text. 

Enligt 11 § tobakslagen samt 2 § tobaksförordningen ska alla förpackningar till tobaksvaror och 
örtprodukter för rökning som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på den svenska 
marknaden vara försedda med de hälsovarningar som anges för respektive vara eller produkt. 
Hälsovarningarna ska vara på svenska. Om en tobaksvara eller örtprodukt för rökning saknar 
hälsovarning eller denna är uppenbart oriktig få produkten inte tillhandahållas konsumenter på 
marknaden. 

Sammanlagt påträffades 840 g vattenpipstobak som saknade hälsovarning samt 1340 st cigaretter i 
förpackningar med hälsovarning med utländsk text. Tobaksvarorna beslagtogs av Tullverket. 

Miljöförbundet gör bedömningen att de tobaksvaror som beslagtogs av Tullverket har ingått i 
butikens utbud och varit avsedda för försäljning till konsument. 

Miljöförbundet anser att  genom att ha tillhandahållit tobaksvaror som 
saknar hälsovarning samt tobaksvaror som saknar hälsovarning på svenska, har brutit mot 11 § 
tobakslagen samt 2 § tobaksförordningen. 

Mot bakgrund av detta anser Miljöförbundet att det föreligger skäl att besluta om ett förbud. 
 ska därmed förbjudas att tillhandahålla konsumenter tobaksvaror och 

örtprodukter för rökning i förpackningar som saknar hälsovarning, har uppenbart oriktig 
hälsovarning eller saknar hälsovarning på svenska. 

Då det i tobakslagen redan finns ett förbud enligt ovan förenas förbudet med ett vite, eftersom 
förbudet annars inte skulle tillföra något mer än vad lagen redan kräver. 

Förbudet förenas därför med ett löpande vite, som  förpliktas att betala 
varje gång han tillhandahåller konsumenter tobaksvaror eller örtprodukter för rökning i 
förpackningar som saknar hälsovarning, har uppenbart oriktig hälsovarning eller saknar 
hälsovarning på svenska. 

Med beaktande av mängden tobaksvaror som saknade hälsovarning eller hade hälsovarning med 
utländsk text, förtjänstmöjligheten från försäljning av denna och butikens storlek bedöms en 
lämplig vitesnivå ligga på 25 000 kr. Det föreslås därför att vitesbeloppet fastställs till detta belopp. 
Vitet ska betalas varje gång  tillhandahåller konsumenter tobaksvaror eller 
örtprodukter för rökning som saknar hälsovarning, har uppenbart oriktig hälsovarning eller saknar 
hälsovarning på svenska. 

Bakgrund 

 (arg.nr.  bedriver enligt anmälan till Miljöförbundet den 
8 maj 2018 försäljning av tobaksvaror i butiken  på fastigheten  i 

 kommun. 
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Den 30 januari 2019 genomförde Tullverket en husrannsakan i butiken. Vid husrannsakan 
närvarade även Miljöförbundet Blekinge Väst, Polismyndigheten samt Skatteverket. Närvarande 
från verksamheten var  
I samband med husrannsakan påträffades tobaksvaror som saknade hälsovarning samt tobaksvaror 
med hälsovarning med utländsk text. Tobaksvarorna beslagtogs av Tullverket. 

Vilka tobaksvaror som påträffades samt var tobaksvarorna låg vid påträffandet redovisas nedan. 

Tygpåse på hylla under kassan 

280 st cigaretter Marlboro röd i förpackningar med kyrillisk text, 320 st cigaretter Winston blå i 
förpackningar med kyrillisk text, 280 st cigaretter Black mount i förpackningar med engelsk text, 
200 st cigaretter Marlboro röd i förpackningar med engelsk text, 20 st cigaretter Winston röd i 
förpackningar med polsk text och 120 st cigaretter Winston blå i förpackningar med polsk text. 

Låda i kassabänken 

240 g Al Fakher vattenpipstobak utan hälsovarning. 

Jacka i personalutrymmet 

40 st cigaretter Winston röd i förpackningar med polsk text, 40 st cigaretter Winston blå i 
förpackningar med polsk text och 40 st cigaretter Winston blå i förpackningar med kyrillisk text. 

Bordslåda i personalutrymmet 

600 g Al Fakher vattenpipstobak utan hälsovarning. 

Kommunicering 

 har beretts tillfälle att yttra sig över omständigheterna som ligger till grund 
för beslutet. Något yttrande har inte inkommit. 

Lagstiftning 

11 § tobakslagen (1993:581) 

En tobaksvara eller en örtprodukt för rökning får inte tillhandahållas konsumenter på marknaden 
om förpackningen till en sådan vara eller produkt saknar hälsovarning eller denna är uppenbart 
oriktig. 

2 § tobaksförordningen (2016:354) 

Förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning som är avsedda att tillhandahållas 
konsumenter på den svenska marknaden ska vara försedda med de hälsovarningar som anges för 
respektive vara eller produkt. Hälsovarningarna ska vara på svenska. 

19 a § punkt 2 b och punkt 3 tobakslagen (1993:581) 

Den omedelbara tillsynen över att denna lag och anslutande föreskrifter följs utövas av kommunen 
när det gäller bestämmelserna om hälsovarningar m.m. i 9, 9 a och 11 §§ på försäljningsställen, och 
kommunen och Polismyndigheten när det gäller bestämmelserna om handel m.m. enligt 12-12 d 
och 12 f §§. 

J usterandfls sign 
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20 § andra och tredje stycket tobakslagen (1993:581) 

En tillsynsmyndighet som anges i 19 a § får i sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller 
förbud som behövs för att lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska följas. 

I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite. Vitet får inte förvandlas 
till fängelse. 

3 § Lag (1985:206) om viten 

Vitet ska fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska 
förhållanden och förhållanden i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är 
förenat med vitet. 

4 § Lag (1985:206) om viten 

Vitet får föreläggas som löpande vite om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Vitet 
kan då bestämmas till ett visst belopp för varje gång föreskriften överträds. 

Information 

Att ö·verklaga beslutet 

Detta beslut går att överklaga, se bilaga. För att överklagandet ska kunna prövas måste det komma 
in till .tvliljöförbundet 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. 

Bilaga: 
Information om hur man överklagar 

Kopia: 
Polismyndigheten 
Folkhälsomyndigheten 
Länsstyrelsen i Blekinge 
Akten 
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§ 32 Beslut rörande förbud samt ändring av försiktighetsmått, 
dnr.  

Beslut 

Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att ändra föreläggande 2015 / 14 7 6-9 som den 2 maj 2017 
meddelats  för den minkhållning bolaget bedriver på fastigheterna  

 och del av  genom att senarelägga tidpunkten för när försiktighetsmått 2 ska vara 
uppfyllt. Försiktighetsmått 2 i föreläggandet ges därmed följande lydelse: 

Täta anordningar för uppsamling och omhändertagande av den gödsel och urin som 
uppkommer ska installeras och tas i drift snarast möjligt, dock senast 30 juni 2021 under 
samtliga skugghus. 

Anordningarna ska vara utformade och anlagda på ett fackmannamässigt sätt. 

Det ska finnas aktuella ritningar och foton som tydligt visar hur anläggningen är utformad 
och var ledningar, brunnar och liknande är nedgrävda. 

Innan täta gödselanordningar anlagts skall gödseln tas om hand genom att marken under 
burarna byggs upp med sand och grus till minst 10 cm över omgivande mark och ovanpå 
detta läggs en bädd med halm eller spån. 

Utöver det omformulerade försiktighetsmåttet gäller det ursprungliga föreläggandet i sin helhet. 

Vidare beslutar miljöförbundet att från och med den 1 juli 2021 förbjuda hantering av gödsel och 
urin i verksamheten om det inte sker i enlighet med stycke ett till tre i försiktighetsmått 2. 

Beslutet gäller för  med organisationsnummer  

Beslutet har fattats av Miljöförbundet Blekinge Väst med stöd av 2 kap. 2, 3 och 7 §§ samt 26 kap. 
9 § miljöbalken (1998:808) och 37 § förvaltningslagen (2017:900). 
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Motivering 

Samtliga anmälningspliktiga pälsdjursuppfödare har tidigare meddelats försiktighetsmått för sin 
verksamhet, bl.a. gällande täta anordningar för gödseluppsamling. 

I arbetet med att fastställa en rimlig åtgärdstid för installation av gödseluppsamlingssystem fick 
verksamhetsutövarna uppge när installationen kunde vara utförd. Hänsyn togs i den mån det var 
möjligt till verksamhetsutövarnas uppgifter. I det kommunicerade förslaget till beslut föreslogs att 
gödselrännor skulle vara installerade under samtliga skugghus senast 31 december 2016. 
Verksamhetsutövaren svarade på kommuniceringen 2015 att han ville ha uppskov för installation 
av gödselrännor till 2024. Hänsyn till verksamhetsutövarens önskemål togs, men kunde inte 
tillgodoses fullt ut, då den enskilda verksamhetens föreläggande då skulle avvika från de andra 
verksamheternas sista datum för installation med fyra år. Detta bedömdes vara en för lång tid för 
att kunna motiveras med hänseende till verksamhetens potentiella miljöpåverkan. 

Minkgödsel är rik på fosfor och kväve som bidrar till en oacceptabel övergödning av omgivande 
mark och vatten om gödsel och urin inte tas om hand i ett tätt system. Därför är det 
miljöförbundets uppfattning att det är angeläget att hanteringen av gödsel och urin så snart som 
möjligt övergår till ett slutet system, vilket skulle leda till minskade utsläppsrisker till omgivningen. 
Av miljöbalken framgår att i yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas i den 
utsträckningen att det inte kan anses orimligt att uppfylla skyddsåtgärderna jämfört med 
kostnaderna för desamma. Miljöförbundet anser inte att kostnaderna för installation av täta 
gödselsystem med rännor för uppsamling av gödsel och urin är orimliga. En verksamhet måste 
kunna fullgöra de myndighetskrav som ställs på den. Saknas ekonomiska förutsättningar för detta, 
kan det saknas möjlighet att fortsätta att driva verksamheten vidare. 

Innebär ett föreläggande att något ska planeras, köpas in, anläggas eller motsvarande måste den 
som föreläggandet gäller ges skälig tid för att kunna genomföra de krävda åtgärderna. 
I detta ärende är det fråga om krav som kräver tidsåtgång för såväl inköp som anläggning. Utöver 
detta kan störningskänsliga perioder, t.ex. parning och valpning, på minkfarmen komma att 
påverka anläggningsarbetena tidsmässigt. Verksamhetsutövaren har visat att firmans ekonomiska 
situation svårligen kan bära kostnaden i dagsläget. Kravet om installation av gödselsystemet har 
emellertid varit känt för verksamhetsutövaren under flera år. Mot bakgrund av detta anser 
miljöförbundet att en kortare förlängning av genomförandetiden är möjlig att medge. Längre 
åtgärdstid än den nu beslutade anser inte miljöförbundet är miljömässigt motiverat, varför begärd 
förlängd åtgärdstid inte kan beviljas fullt ut. 

Bakgrund 

Verksamhetsutövaren har kontaktat miljöförbundet för att diskutera möjligheterna till uppskov för 
att färdigställa gödselanordningar under skugghusen. I föreläggandet om försiktighetsmått 
2015/1476-9 som meddelats den 2 maj 2017 lyder försiktighetsmått 2 som följer: 

Täta anordningar för uppsamling och omhändertagande av den gödsel och urin som 
uppkommer ska installeras och tas i drift snarast möjligt, dock senast 1 mars 2019 vid de 
skugghus som inrymmer avelsdjur och senast 1 juli 2020 vid resterande skugghus. 
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Anordningarna ska vara utformade och anlagda på ett fackmannamässigt sätt. 

Det ska finnas aktuella ritningar och foton som tydligt visar hur anläggningen är utformad 
och var ledningar, brunnar och liknande är nedgrävda. 

Innan täta gödselanordningar anlagts skall gödseln tas om genom att marken under 
burarna byggs upp med sand och grus till minst 10 cm över omgivande mark och ovanpå 
detta läggs en bädd med halm eller spån. 

Vid ett möte mellan verksamhetsutövaren och representanter för miljöförbundet den 
17 januari 2019 framförde  att han, som relativt nybliven rninkfarmare sedan 
2011, på grund av olika myndighetskrav såsom reducerat rninkantal per bur, etageburar, uppvärmt 
dricksvatten samt att verksamheten varit olönsam de senaste åren inte haft förutsättningar att 
bygga upp ett kapital i firman som ger ekonomisk möjlighet att inom angivna tider installera de 
anordningar för omhändertagande av gödseln som miljöförbundet förelagt om i sitt beslut daterat 
2maj 2017. 

Miljöförbundet uppmanade verksamhetsutövaren att inkomma med en skriftlig anhållan om 
förlängd tid. En skriftlig anhållan inkom den 25 januari 2019 vari verksamhetsutövaren, utöver de 
argument som framförts vid mötet, även bifogade balans- och resultatrapport vilka visar 
verksamhetens ekonomiska situation under 2018. I anhållan presenterades även en beräkning för 
kostnaderna för den totala utbyggnaden av gödselrännor på verksamhetens område, vilket uppgick 
till totalt cirka 800 000 kr. V erksamhetsutövaren anhåller om uppskov av installation av 
gödselrännor under samtliga avelsburar till 1 mars 2021 och under resterande skugghus till den 
1 mars 2022. 

Information 

Til/ä171p/iga lagmJJJ 

2 kap. 2 § 1J1ifjö'balke11 (1998:808): Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta 
en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens 
art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

2 kap. 3 § 1J1i/jiibalke11 (1998:808): Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta 
en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i 
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig 
verksamhet användas bästa möjliga teknik. 

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd 
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

2 kap. 7 § 1J1igö'balke11 (1998:808): Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det 
inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av 
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. 

När det är fråga om en totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska 
vid avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande. 

Utdragsbestyrkande 
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26 kap. 9 § 111i/jö"balken (1998:808): En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de 
förelägganden och förbud som behövs för att denna balle samt föreskrifter, domar och andra beslut 
som har meddelats med stöd av baTh:en ska följas. 

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. 

Förelägganden och förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om tillstånd i ansökningsmål 
som har rättskraft enligt 24 kap. 1 §. 

Ett tillståndsbeslut eller en tillståndsdom hindrar dock inte en tillsynsmyndighet från att meddela 
sådana förelägganden eller förbud som 

1. är brådskande och nödvändiga för att undvika att ohälsa eller allvarlig skada på miljön 
uppkommer, eller 

2. gäller säkerhetshöjande åtgärder vid en damm som klassificerats enligt 11 kap. 24 och 25 
§§. 

3 7 § fiiroalt11i11gslagen (2017:900) En myndighet får ändra ett beslut som den har meddelat som första 
instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter 
eller av någon annan anledning. 

Ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon enskild part får dock ändras till den enskildes 
nackdel bara om 

1. det framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på att beslutet under vissa 
förutsättningar får återkallas, 

2. tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart, eller 

3. felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter. 

Arendets ha11dlägg11i11g 

Miljö-och hälsoskyddsinspektörerna Maria Hansson och Erik Fröier har deltagit i handläggningen 
av ärendet. 

Att ö'verklaga beslutet 

Vid överklagan av beslutet ska skrivelsen ställas till Länsstyrelsen i Blekinge län, men skickas eller 
lämnas till Miljöförbundet Blekinge Väst, 294 80 Sölvesborg. Ange i skrivelsen villcet beslut du 
överklagar (diarienummer, fastighetsbeteckning och din adress) samt hur du vill att beslutet ska 
ändras. Överklagandet ska ha inkommit till miljöförbundet inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Vid frågor, kontakta miljöförbundet. 

Delgiv11i11g 

 delges ärendet via delgivningskvitto. 

Utdragsbestyrkande 
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Bilagor: 
Hur man överklagar beslutet 
Delgivningskvitto 

Kopia till: 
Akten 
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2019-04-04 
Sid 22 (29) 
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§ 33 Revisionsrapport - granskning av årsredovisning 
2018 för Miljöförbundet Blekinge väst, dnr. 2019 /0579 

Beslut 

Revisionsrapporten tas till protokollet och tillställs medlemskommunerna. 

Bakgrund 

Revisorerna för Miljöförbundet Blekinge Väst har granskat miljöförbundets årsredovisning för 
2018. Revisorerna tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet för 2018 samt att direktionens 
årsredovisning för 2018 godkänns. 

Bilagor: 
Revisionsberättelse 
Revisionsrapport avseende granskning av årsredovisning 2018 
för Miljöförbundet Blekinge Väst 

Utdrapsbestyrkande 
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Till kommunfullmäktige i Karlshamn, Sölvesborg och Olofström 

Revisionsberättelse ior år 2018 

Vi har utsetts av förbundsmedlemmarna att granska den verksamhet som bedrivits av direktionen 
under är 2018. 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar ocksä för att det finns tillräcklig intern kontroll. 

Granskningen har haft den omfattning och inriktning som föreskrivs i kommunallagen, god revisionssed 
i kommunal verksamhet, för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

Vi bedömer sammantaget att Miljöförbundet Blekinge Våst har bedrivit verksamheten pä 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt pä ett tillfredsställande sätt. 

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att den finansiella mäluppfyllelsen som mycket god, samtliga mäl är uppnädda. Vi bedömer 
mäluppfyllelsen för verksamhetsmälen som mycket god, samtliga mäl är uppnädda. 

Ansvarsfrihet 
Vi tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet för år 2018. 

Vi tillstyrker att ärsredovisning för är 2018 godkänns. 

Följande rapporter har avlämnats under året: 
• Granskning av delårsrapport 
• Granskning av årsredovisning 

Sölvesborg den 18 mars 2019 

~~ 
Bilaga: Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2018 
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Granskning av ärsredovisning 

1. Sammanfathting 
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat 
kommunalförbundets årsredovisning för 2018. Uppdraget är en obligatorisk del av 
revisionsplanen för år 2018. 

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer ett underlag för sin 
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med 
utgångspunkt från ställda revisionsfrägor lämnas följande sammanfattande revisionella 
bedömning: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och ekonomiska ställning? 

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Direktionen lever upp till 
kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Årets balanskravsresultat uppgår till 1 599 
tkr (989 tkr). Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska 
ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2018 är uppfyllda och 
vi bedömer måluppfyllelsen som mycket god. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är 
förenligt med direktionenes övergripande mäl för verksamheten. De verksamhetsmässiga 
mälen för 2018 är uppfyllda. 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är i allt 
väsentligt upprättad enligt god redovisningssed. 

Mars 2019 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
PwC 
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Granskning av ärsredovisning 

2. Inledning 
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner, landsting 
och kommunalförbund. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras 
den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i 
tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. 

Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande. 

2.1. Syfte och revisionsfrågor 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om 
kommunal redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12:2) avge en 
skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mäl 
direktionen beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen 
för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 
revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och ekonomiska ställning? 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

• sammanställd redovisning 

2.2. Revisions kriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen (KL) 

• Lag om kommunal redovisning (KRL) 

• Rekommendationer från Rädet för kommunal redovisning (RKR) 

• Fullmäktiges beslutade mäl om god ekonomisk hushållning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

Mars2019 
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Granskning av årsredovisning 

Vi har även bedömt kommunalförbundets ekonomiska ställning och utveckling, 
efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de 
mål för god ekonomisk hushållning som direktionen bestlutat om. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner, landsting och 
kommunalförbund. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett 
väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om 
årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas 
att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller 
tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. 
Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information 
som ingår i årsredovisningen, dvs den utesluter inte att andra än här framförda brister 
kan förekomma. Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter 
den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. Vårt uppdrag omfattar 
inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som görs inom 
nämnderna är tillräcklig. 

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med 
kommunalförbundets ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god 
revisionssed med utgångspunkt i SKYREV:s utkast "Vägledning för 
redovisningsrevision i kommuner och landsting". Vägledningen baseras på ISA 
(International Standards on Auditing). Som framgår av vägledningen kan 
implementering ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har följts 
beroende på om vägledningen har beaktats i årets revisionsplan. Granskningen har 
skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i 
förekommande fall registeranalys. 

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som 
presenterades 2019-03-07. Direktionen fastställde ärsredovisning 2019-03-07 och 
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2019-03-25. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av företrädare för kommunalförbundet. 
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Granskning av årsredovisning 

3. 
3.1. 

3.1.1. 

Granskningsresultat 

Verksamhetens utfall,finansiering och 
ekonomiska ställning 
Iakttagelser 

Utveckling av kommunens verksamhet 
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis 
efter räkenskapsåret. Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den förväntade 
utvecklingen inom olika verksamheter. 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron 
specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I övrigt 
lämnas det uppgifter om personalen i form av bla.a antal tillvidareanställda. 

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtagande och 
pensionsmedelsförvaltning. Förvaltningsberätte1sen innehåller även information om 
andra förhällanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. 

Investeringsredovisning 
Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om 
budgetavvikelser för större investeringar lämnas. Överensstämmelse med övriga delar i 
årsredovisningen finns. 

Balanskravsresultat 
Förvaltningsberättelsen innehål1er en balanskravsutredning i enlighet med KRL. I år 
redovisar förbundet ett blanaskravsresultat om 1 599 tkr (989 tkr). Det finns inte några 
tidigare underskott att återställa, vilket innebär att balanskravet är uppfyllt. 

Utvärdering av ekonomisk ställning 
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av ekonomisk ställning. Det 
presenteras att resultatet om 1 599 tkr är 1 599 tkr bättre än budgeterat. Den positiva 
avvikelsen är främst hänförlig till att intäkterna har blivit bättre än budgeterat, samt att 
personalkostnader och övriga kostnader blev lägre än budgeterat. Likaså uteblev årets 
avskrivningar med hänsyn till nytt ärendesystem kommer driftsättas först under 2019. 

Även kassaflödet har varit positivt under året och likvida medel har ökat med 837 tkr. 

3.1.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vi bedömer att 
förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal 
redovisning och god redovisningssed. 

Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och årets 
balanskravsresultat uppgår till 1 599 tkr. 
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Granskning av årsredovisning 

God ekonomisk hushållning 
Direktionen har i november 2017 § 64 beslutat om Budget 2018 och flerårsplan och 
flerårsplan 2019-2020. I budgeten beskrivs de finansiella målen, där anges även att 
verksamhetsmått för att säkerställa god ekonomisk hushållning i myndighetsutövning 
kommer fastställas i verksamhetsplan 2018. Direktionen har i februari 2018, § 3 beslutat 
om verksamhetsplan med behovsutredning för 2018. I verksamhetsplanen anges bland 
annat effektmål för Miljöförbundets verksamhet. 

3.2.1. Iakttagelser 
Finansiella mål 
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål för god 
ekonomiskhushållning som fastställts i budget 2018: 

u .... 11 ■ ,.,. • 1u:1 

lntaktema i form w verksamhetens intäkter, finansieDa intakter tillsammans 
lnlaktema ska minst med kommunbidraget uppgick totalt tiD 19 932 tkr. Verksamhetens 
uppgå tiU kostnaderna kostnader tillsammans med finansieUa kostnader uppgick totalt tiD 18 334 

tkr lntalctema var därmed 1 599 tkr hOgre an kostnaderna 

Fclrbundet ska bil minst FOr 2018 motsvarar mål två avgiftsinlakter om minst 9153 tkr Resultat 
50 % finansieras av blev avgiftsintäkler om 10 678 tkr, målet klarades därmed Forbundet 
avgiftsintakter finansierades tiD 58 % via avgiftsintakter 
MilOfOrbundets egna 
kapital ska minst uppgå Det egna kapitalet uppgår per bokslutsdagen tdl 7,6 mnkr 
tiU4mnkr. 

Av redovisningen framgår att samtliga tre mål uppfylls. 

Mål för verksamheten 

lh'J ..... . , 

·-
Uppfyllt 

Uppfyllt 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets verksamhetsmål för 
god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2018. Av den framgår att samtliga tre 
mål uppfylls. 

Verbamheter med en ånig tillsyns- och konlrollavgift 
som finns upptagna i torbundets 1illsyns - och 
kontrollplantor 2018, ska ha minst en tillsyrsnsats 
under året Målvarde 85 %. 

Totalt har 93 % av de verlcsamheter 
som finns upptagna i fOrbundets 
tillsynsplan 2018 haft minst en bllsyns
eller kontrollinsats under året. 

4 176 st arenden har oppnats under met 

Uppfyllt 

Antalet avslutade ärenden under ett verksamhet ska 
vara stOrre an eller lika med antalet påbörjade ärenden 
Målvärde avslutade i!!: påbörjade 

järnfort med 4 234 st ärenden som har unnr..nt 
avlutats. Totalt har 58 st fler ärenden .,,,, 1u• 

Oppnats an påbOrjats under 2018 

Andel tillstånds- och anmalni1gsarenden med mer an 6 ~ har te_m st av totalt 169 st 
. anmaJnings - eller tiUståndsärenden haft 

veckoms handlaggningsbd från kompletta handlingar I h .. ...n-.. .. - å ,. kor Uppfyllt 
ärendet. Målvarde < 5 % en ........ IUVll'"''W'"'N p uver sex vec • 

vilket motsvarar 3 % 

Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende om den samlade 
måluppfyllelsen lever upp till kraven för god ekonomisk hushållning. Direktionens 
bedömning är att förbundet lever upp till kraven för god ekonomisk hushållning. 
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Granskning av ärsredovisning 

3.2.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att årets resultat är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2018 är uppfyllda och 
vi bedömer måluppfyllelsen som mycket god. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är 
förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten. De verksarnhetsmässiga 
målen för 2018 är uppfyllda och vi bedömer måluppfyllelsen som mycket god. 

3.3. Rättvisande räkenskaper 
3.3.1. Iakttagelser 
Resultaträkning 
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter. 

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga av kommunalförbundets intäkter 
och kostnader för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. 
Jämförelse med föregående år lämnas för varje delpost. 

Årets resultat är positivt och uppgår till 1 599 tkr (989 tkr). Resultat medför därför en 
positiv avvikelse mot budget med ca 1 599 tkr. Förbundets intäkter har ökat med 333 tkr 
jämfört med föregående år och kostnaderna har ökat med 602 tkr. Av lämnade 
upplysningar framgår orsaker till förändring samt avvikelse från budget. 

Förbundets personalkostnader har ökat med 867 tkr jämfört med föregående år, vilket är 
hänförligt till årlig löneökning, samt kostnader för vikarier. Personalkostnaderna bedöms 
vara på en rimlig nivå och uppgår till 15 412 tkr, vilket är 502 tkr lägre än budgeterat. 

Verksamhetens intakter 10986 10m 209 10653 
Verksamhetens kostnader -18 304 -19505 1201 -17702 
Avskrivningar 0 -20Q. 200 0 
Verksamhetens nettokostnader -7 318 -8928" 1610 -7049 
Kommunbidrag 8928 8928 0 8042 
Fmansiella intäkter 18 0 18 27 
Fmansiella kostnader -29 0 -29 -31 
Arets resultat 1599 0 1599 989 

Balansräkning 
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt komrnunalförbundets tillgångar, avsättningar 
och skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt 
periodiserade samt har värderats enligt principerna i KRL. 

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, fullständigt 
redovisade, rätt periodiserade och värderats enligt principerna i KRL. 

Mars2019 
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Granskning av ä.rsredovisning 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar 
tillräckliga noter. Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns/ 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 
Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade 
redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning. 

3.3.2. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är 
upprättade enligt god redovisningssed, vilket innebär: 

• Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisningsprincip och 
eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens interessenter måste 
känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll. 

• Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat - och balansrälming 
samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplysningar som krävs i 
KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god redovisningssed i övrigt. 

2019-03-18 

Mattias Jo nsson 
Uppdragsledare/Projektledare 
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§ 34 Beslut om taxa för tillstånd och tillsyn enligt lag (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter, dnr. 2019 /0936 

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om tobak och liknande produkter, lagen 
träder i kraft den 1 juli 2019. Miljöförbundet föreslår därför en taxa för tillstånd och tillsyn enligt 
denna lag. Det införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. Huvudsyftet med den 
nya lagen är att stävja den illegala handeln med tobaksprodukter. 

Beslut 

Förbundsdirektionen föreslår Olofströms- och Sölvesborgs kommun, att fastställa bilagd taxa för 
tillstånd och tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter att gälla för 
Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet i respektive kommun från och med 1 juli 2019. 

Behovet av samma taxa i alla medlemskommunema 

Karlshamns kommun har fram till den 1 juli 2019 valt att utföra tobakstillsynen på 
försäljningsställen i egen regi. Karlshamns kommun har för avsikt att fatta beslut om att överföra 
all tobakstillsyn till Miljöförbundet, från och med 1 juli 2019. Miljöförbundet har därför samverkat 
föreslagna avgiftsnivåer i detta taxeförslag med Karlshamns kommun, avgiftsnivåerna är därmed 
likalydande i Miljöförbundets förslag och i Karlshamns kommuns förslag. 

Miljöförbundet anser att det är viktigt att samtliga medlemskommuner väljer att besluta om taxa 
för tillstånd och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter enligt föreliggande förslag. 

Bakgrund och bedömning 

Detta ärende avser avgifter för ansökningar om tobakstillstånd och tillsyn enligt lag om tobak och 
liknande produkter. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019. Den 12 december 2018 beslutade 
riksdagen om en ny lag om tobak och liknande produkter. Det införs bland annat en tillståndsplikt 
för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den 
som har tillstånd för sådan handel. Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala 
handeln med tobaksprodukter. Kommunerna får ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med 
tidigare. Tillsynsansvaret ändras från att ha avsett bestämmelser om anmälningsplikt till att avse 
bestämmelser om tillståndsplikt för handel med tobaksvaror. Tillsynsansvaret utökas också till att 
avse partihandlare. 

Utdragsbestyrl<ande 
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Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en tillståndsansökan för att sälja 
tobaksvaror. Kommunen får även ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig 
försäljning av tobak och liknande produkter. Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska kostnad 
för hanteringen av tillståndsansökningar. Avgifterna ska följa de allmänna krav om 
självkostnadsprincipen som finns om kommunala taxor. Miljöförbundet föreslår i förslaget till taxa 
vilka avgifter som bör tillämpas för tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 
produkter. 

Ha11dlägg11i11gsprocess 

Ansökan om tobakstillstånd kan indelas i flera kategorier. 

Ansökan om stadigvarande tillstånd för att sälja tobaksvaror. 

Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobaksvaror. 

Anmälan om ändring i befintligt tillstånd, t.ex. ändrade ägar- eller bolagsförhållanden. 

Gemensamt för alla kategorier är att miljöförbundet diarieför och fakturerar ärendet, begär in 
nödvändiga handlingar, utreder ärendet, utarbetar ett underlag för beslut i politisk instans eller av 
tjänsteperson. Därefter utfärdas ett överklagningsbart beslut. 

Vid en ansökan om tobakstillstånd krävs ett relativt omfattande remissförfarande. Ansökan kan 
avse distanshandel, detaljhandel eller partihandel. Polismyndigheten, Skatteverket och i vissa fall 
Tullverket kommer att vara remissinstanser. Remisshandlingar ska skickas ut, bevakas och 
remissyttranden ska inarbetas i beslutsunderlaget. Vid sidan av remissförfarandet ska en utredning 
sammanställas. Utredningen ska visa på sökandens ekonomiska förhållanden och sökandens 
ekonomiska möjligheter att införskaffa den aktuella verksamheten. Sökanden ska visa varifrån 
kapitalet till inköpet kommer ifrån, för att motverka tillkomsten av försäljningsställen som 
finansieras med illegala medel. Lagstiftaren trycker särskilt på att tillståndsmyndigheten behöver 
vara uppmärksam på ansökningar där sökanden i själva verket företräder någon som vill undanröja 
sig prövning, det vill säga när det är fråga om ett så kallat bulvanförhållande. Utöver 
utredningsarbetet ska det tilltänkta försäljningsstället besökas för att kontrollera tobakslagret, 
skyltning och marknadsföring. Sökanden ska bifoga ett egenkontrollprogram till sin ansökan. 
Egenkontrollprogrammet ska utgöra en nödvändig del av underlaget för beslut i tillståndsfrågan. 

Om ägar- eller bolagsförändringar sker ska detta anmälas till tillståndsenheten. Ett exempel på 
ändring kan vara att en eller flera personer med ett betydande inflytande i bolaget bytts ut och att 
nya personer tillkommit. Ett remissförfarande och en utredning avseende de nya personernas 
vandel och ekonomiska förhållanden behöver då göras. 

Vid ansökan om ett tillfälligt tillstånd för tobaksförsäljning sker i stort sett samma prövning som 
vid ansökan om tobakstillstånd. Undantaget är att ett utredningsbesök på försäljningsstället inte 
behöver göras. 

Utdragsbestyrkande 
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Avgifts11ivåema 

Förslaget innebär att ansökningsavgifter för tobakstillstånd fastställs till en fast nivå. Länets 
tobakshandläggare har under vintern samverkat inför att nya lagstiftningen träder i kraft. I detta 
arbete har en uppskattning av tidsåtgång för hantering av de nya handläggningsprocesserna gjorts. 
Inom Blekinge Väst har ett förslag innehållande något lägre avgifter än länets tobakshandläggares 
uppskattning av tidsåtgång tagits fram för ställningstagande av medlemskommunerna. Avgiftsnivån 
är beroende av vilken grad av självfinansiering kommunen önskar uppnå inom området. Med 
hänsyn till folkhälsan och att det är svårt att argumentera för samhällsnyttan av tobaksförsäljning 
rekommenderas av självfinansieringsgraden är hög, för att i så liten grad som möjligt finansieras 
med skattemedel. 

Avgiftsnivåerna för tillstånd har föreslagits med utgångspunkt i beräknad tidsåtgång, men det 
förslås en något lägre avgiftsnivå än beräknad tidsåtgång då det kan finnas eventuella 
samordningsvinster med annan tillsyn på Miljöförbundet. Tillsynen hos de försäljningsställen som 
beviljas tillstånd föreslås debiteras utifrån faktisk tidsåtgång vad avser utförd tillsyn. Det råder 
osäkerhet kring antalet ansökningar om försäljningstillstånd och därefter antal försäljningsställen 
som kräver tillsyn som kommer finnas i kommunen framöver. Avgifterna kan behöva justeras 
framöver beroende på hur faktiska arbetssituationen kommer att se ut. 

Tobak och folkhälsan 

Det finns idag många produkter som innehåller tobak, till exempel cigaretter, snus, vattenpipstobak 
och tuggtobak. Förutom tobaksbrukets stora inverkan på hälsan ger det upphov till stora kostnader 
för stat, landsting, kommuner, arbetsgivare och brukare själva. Tobakens skadeverkningar kan bara 
minskas genom ett brett arbete som omfattar många olika strategier. Särskilt viktiga åtgärder är 
avvänjning, rökfria miljöer, skyddande och begränsande lagstiftning med syfte att kontrollera 
tobaksindustrin och en aktiv prispolitik, allt för att minska tillgängligheten och förändra 
människors attityder till tobak. Ar 2003 antogs WHO:s ramkonvention om tobakskontroll. 
Konventionen innehåller metoder och strategier med vetenskapligt stöd för att minska både 
efterfrågan och tillgången till tobak samt WHO:s protokoll om hur man eliminerar illegal handel 
med tobaksvaror. Sverige ratificerade konventionen 2005 och förstärkte i samband med det 
tobakslagen (1993:581) på några punkter. Bland annat skärptes reglerna om marknadsföring av 
tobak, och ett förbud mot lågpriscigaretter och förpackningar med mindre än 19 cigaretter 
infördes. Ar 2005 förbjöds även rökning i serveringsmiljöer och 2010 förändrades reglerna om 
försäljning av tobak, för att öka efterlevnaden av tobakslagen. Det finns även flera direktiv och 
rådsrekommendationer från EU som påverkar den svenska tobakspolitiken. Även 
Barnkonventionens fastställande av att barn har rätt till en god hälsa (artikel 24), rätt att skyddas 
mot droger (artikel 33) och att barns bästa ska komma i främsta rummet vid beslut som rör barn 
(artikel 3) är en viktig utgångspunkt i framtagandet av en ny tobakslagstiftning. I februari 2016 
beslutade regeringen om en ny ANDT-strategi för perioden 2016 - 2020. I strategin betonas vikten 
av att tre perspektiv ska genomsyra allt ANDT-arbete. Dessa är jämlikhets-, jämställdhets- och 
barn- och ungdomsperspektiven. I strategin betonas även att hälsofrämjande och preventiva 
åtgärder inom ANDT-området är av största vikt samt att ett strategiskt arbete på alla nivåer bidrar 
till minskad förekomst av alkohol- och narkotikamissbruk, minskat bruk av tobak samt minskad 

Utdragsbestyrkande 
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användning av dopingpreparat. Strategin består av sex övergripande mål. Under varje mål anges de 
insatsområden som regeringen bedömer är viktiga för att uppnå målen. Ett av strategins mål är att 
tillgången till tobak ska minska. 

Målets insatsområden är följande: 

1. Skarpare reglering för att minska illegal handel av tobak. 

2. Samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn. 

3. Bekämpning av illegal handel och en restriktiv och tydligt reglerad och legal handel via 
digitala medier. 

4. Samverkan mellan ANDT-förebyggande och brottsförebyggande arbete på alla nivåer. 

Tillståndsplikt och en bra och kvalitativ tillsyn av försäljningsställen som säljer tobak bidrar till att 
förhindra försäljning av tobak till barn och unga. 

Ärendets handläggning 

Ärendet har handlagts av avdelningschef Per-Ola Persson, varvid förbundschef Johanna Randsalu 
även deltagit. 

Bilagor: 
1. Taxa för tillstånd och tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
2. Beräkningsexempel gällande förslag till taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande 
produkter 

Beslutet skickas till: 
Sölvesborgs kommun 
Olofströms kommun 
Akten 

Utdragsbestyrkande 
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~fGA§O 3 't / 2019 
Taxa för tillstånd och tillsyn enligt lag (2018:2088) om toba. __ h~li~kn:::a:::n.:.::d:.::e:..,_ ___ .J 

produkter 

Denna taxa gäller för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet i Olofströms/Sölvesborgs 
kommun. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljöförbundet Blekinge Västs kostnader för tillsyn enligt 8 
kap. 1 och 2 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för ansökan om försäljningstillstånd, tillsyn, handläggning 
och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

a) Tillsyn som beror på klagomål som visar sig obefogat. 
b) Handläggning som beror på överklagande av beslut. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av 
förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst. 

Avgift för ansökan om försäljnings tillstånd samt anmälan om försäljning av 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

5 § För prövning av ansökan om försäljningstillstånd, anmälan om förändrat tillstånd samt för 
anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 8 kap. 1, 8 
och 15 §§lagom tobak och liknande produkter (1993:581), uttages en avgift enligt följande. 

Kate2ori Av2ift 
Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd 8 000 kr 
Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd 6 000 kr 
Ansökan om stadigvarande eller tillfälligt 10 000 kr 
försäljningstillstånd för partihandel 
Anmälan om förändrat tillstånd samt ändrade 6 000 kr 
ägar- eller bolagsförhållanden 
Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter 2K* 
och påfyllningsbehållare 

Fast årlig avgift 

6 § Varje verksamhet med stadigvarande och tillfälligt försäljningstillstånd betalar½ K* fast 
årlig avgift för administration. Utöver den årliga administrativa avgiften ska verksamheten 
betala timavgift enligt 11 § för den tillsyn anläggningen erhåller. 

7 § Den årliga administrativa avgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den 
årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då 
verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgifts belopp för varje 
påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 



Timtaxa och handläggningstid 

8 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften K* kronor per timme nedlagd 
handläggningstid. A vgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd tid i varje ärende 
(timavgift). 

När timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, restid, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv 
timme nedlagd handläggningstid. 

I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle 
överstiger en halvtimme. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs 
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 
timavgift. 

Nedsättning av avgift 

9 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna 
taxa sättas ned eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande m.m. 

10 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Miljöförbundet Blekinge Väst. 

11 § Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser och 
erläggas innan handläggningen påbörjas. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallas 
innan handläggningen har påbörjats. 

12 § Betalning av övriga avgifter ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i 
faktura. 

13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. 

14 § Avgift ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten som 
föranleder avgiften. 

Verkställighetsfrågor m.m. 

15 § Enligt 9 kap. 1 §lagom tobak och liknande produkter överklagas beslut enligt denna lag 
hos allmän förvaltningsdomstol. 

Denna taxa träder i kraft den 1 juni 2019. 

* K = den kostnadsfaktor, som motsvarar Miljöförbundets handläggningskostnad per timme. Vid tillämpning av 
denna taxa uttages kostnadsfaktor K, handläggningskostnad per timme med det belopp som beslutats för 
Miljöförbundet Blekinge Väst. 
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Beräkningsexempel gällande förslag till taxa för tillstånd och tillsyn enligt 
lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

Avgift för ansökan om försäljningstillstånd 

Kate2ori Av2ift 
Ansökan om stadigvarande försäliningstillstånd 8 000 kr 
Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd 6 000 kr 
Ansökan om stadigvarande eller tillfälligt 10 000 kr 
försäljningstillstånd för partihandel 
Anmälan om förändrat tillstånd samt ändrade 6 000 kr 
ägar- eller bolagsförhållanden 
Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter 2K* 
och påfyllningsbehållare 

År 1 gällande verksamhet som ansöker om försäljningstillstånd 

Atgärd Kostnad 
Avgift för försäljningstillstånd Enligt tabellen ovan. 
Anmälan om förändrat tillstånd samt 6 000 kr 
ändrade ägar- eller bolagsförhållanden 
Fast årlig avgift för administration ½K 
Löpande tillsyn i verksamheten Verklig tillsynstid inklusive för och 

efterarbete 

År 2 - så länge verksamheten säljer tobak och liknande produkter 

Åtgärd Kostnad 
Anmälan om förändrat tillstånd samt 6 000 kr 
ändrade ägar- eller bolagsförhållanden 
Fast årlig avgift för administration ½K 
Löpande tillsyn i verksamheten Verklig tillsynstid inklusive för och 

efterarbete 

* K = den kostnadsfaktor, som motsvarar miljöförbundets handläggningskostnad per timme. Vid tillämpning av 
denna taxa uttages kostnadsfaktor K, handläggningskostnad per timme med det belopp som beslutats för 
Miljöförbundet Blekinge Väst. 
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§ 35 Redovisning av överklagat ärende rörande AC-kontroller, 
dnr. 2018/0413 

Förbundschef Johanna Ransalu informerar om Länsstyrelsens beslut i överklagat ärende. 

§ 36 Mijöförvaltningen informerar 

Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Per Enberg och Sofie Petersson informerar om resultatet av 
2018 års hälsoskyddstillsyn på grundskolorna i medlemskommunerna. Arbetet går nu vidare med 
att försöka boka in informationsträffar med politiker och chefer inom barn- och 
utbildnings förvaltningen. 

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Erik Fröier ger en uppdatering i ärende 2017 /0026 Bortforsling 
av avfall från fastigheterna Vittskövle 4:1 och 4:2 i Karlshamns kommun. Mark- och 
miljödomstolen upphäver Miljöförbundets beslut från den 15 juni 2017 och återförvisar ärendet 
för fortsatt handläggning. Förslag till beslut kommer att läggas fram till direktionen. 

Avdelningschef Per-Ola Persson informerar om den ekonomiska uppföljningen för perioden 
1 januari - 31 mars 2019. Kommunbidrag enligt budget medan avgiftsintäkter, personalkostnader 
och övriga kostnader är något lägre än budgeterat. Sammantaget uppvisar förbundet ett positivt 
resultat för perioden. 

Förbundschef Johanna Randsalu informerar om aktuella sjukskrivningar. 

Utdragsbestyrkande 

~J 
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§ 37 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom förvaltningen, 
dnr. 2019/0419 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att lämna anmälan av delegationsbeslut fattade under tiden 
190223 -190322 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. 

Utdragsbestyrkande 




