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§ 56 Fastställande av dagordning 

Beslut 

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst godkänner förslaget till dagordning. 

§ 57 Justering av protokoll 

Beslut 

Bengt-Åke Karlsson (NI) utses att jämte Miljöförbundets ordförande Sonja Lundh (S) justera 
dagens protokoll 2019-09-11. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 58 Delårsbokslut för perioden januari -juni 2019 med tillhörande 
bokslutsprognos, dnr. 2019 /2815 

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att fastställa förvaltningens förslag till delårsbokslut för perioden 
1 januari - 30 juni 2019 med tillhörande bokslutsprognos. 

Motivering 

Bilagd delårsrapport för perioden januari - juni 2019 med tillhörande bokslutsprognos bedöms 
uppfylla kraven i lag (LKBR 2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 

Bakgrund 

Enligt gällande lagstiftning om kommunal redovisning ska kommunalförbund minst en gång under 
året upprätta en delårsrapport. Denna ska omfatta minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret. 

Direktionen har beslutat att delårsrapporten ska upprättas för perioden januari - juni. 

Bilaga: 
Delårsbokslut för januari - juni 2019 med tillhörande bokslutsprognos 

Delges: 
Kommunstyrelsen, Karlshamn kommun, Rådhuset, 374 81 Karlshamn 
Kommunstyrelsen, Olofströms kommun, Box 302, 293 24 Olofström 
Kommunstyrelsen, Sölvesborgs kommun, 294 80 Sölvesborg 
Helena Thagesson, ekonomikontoret Sölvesborgs kommun 

Revisorerna: 
Jörgen Kronsell, Övre Ämnebodavägen 38-5, 376 92 SVÄNGSTA 
James Sandstedt, Lönsbodavägen 456-50, 293 91 OLOFSTRÖM 
Robin Mattisson, Fjärilsvägen 1, 294 36 SÖLVESBORG 
PWC: Annie Milven, Box 531,291 25 KRISTIANSTAD 

Utdragsbestyrkande 
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Inledning 
Enligt gällande lagstiftning om kommunal redovisning ska kommunalförbund minst en gång 
under året upprätta en delårsrapport. Denna ska omfatta minst hälften och högst två tredjedelar 
av räkenskapsåret. 

Förbundsdirektionen har beslutat att delårsrapport ska upprättas för perioden 1 januari - 30 juni. 

Samlad bedömning 
Enligt kommunallagen ska kommunalförbund ange mål och riktlinjer för verksamheten som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att 
räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna 
används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Utifrån de personella resurser som 
funnits tillgängliga samt medveten tillämpning av för verksamheten fastställd prioriteringsordning 
bedöms den sammanlagda måluppfyllelsen leva upp till kraven för god ekonomisk hushållning. 

Ekonomiskt resultat 

Resultaträkning 
Perioden som helhet uppvisar ett positivt resultat på 917 tkr (1040 tkr år 2018), till följd av att 
personalkostnaderna och övriga kostnader är betydligt lägre än budgeterat. 

Intäkterna uppgick under första halvåret till 5 336 tkr (5 393 tkr år 2018) vilket är 196 tkr lägre än 
budgeterat belopp. Det är 57 tkr lägre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Detta beror till 
största delen på att inkommande anmälnings- och tillståndsärenden inom miljöbalkens område 
varit färre än beräknat under perioden. 

Personalkostnaderna för perioden ligger 664 tkr lägre än budgeterat. Detta beror huvudsakligen 
på att sjukskrivningar till stora delar inte har kunnat täckas upp av vikarier. Lönekostnaderna för 
de vikarier vi har haft har varit lägre än för motsvarande tillsvidareanställda samtidigt som en 
inspektörstjänst har varit vakant under andra kvartalet. 

Övriga kostnader ligger 403 tkr lägre än budgeterat. Under första halvåret har inga inköp av 
maskiner, inventarier eller datorer gjorts. Även kurskostnaderna för perioden ligger lägre än 
budgeterat. När personalkostnaderna blir lägre än budgeterat, medför det att även vissa övriga 
kostnader minskar. 

Förbundets samtliga finansiella mål klaras under det första halvåret 2019. 

De finansiella målen är: 

• Intäkterna skall minst uppgå till kostnaderna. 

• Förbundet ska till minst 50 % finansieras via avgiftsintäkter. 
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Balansräkning 

Vid periodens slut finns ett eget kapital i förbundet om 8 503 tkr (J 027 tkr). 

Ingen ökning av avsättningar har bokföringsmässigt gjorts under året. Den kalkylerade ökningen 
som sker varje månad från personalomkostnadspålägget redovisas i stället löpande som en 
kortfristig skuld. 

Prognos för helåret 2019 
Prognosen för helåret 2019 är ett positivt resultat om 309 tkr. 

Personalkostnaderna förväntas sammantaget uppgå till 16 100 tkr, vilket är 376 tkr lägre än 
budget. Prognosen baseras på att alla tillsvidaretjänster är tillsatta under andra halvåret och att 
sjukskrivningstalen minskar jämfört med första halvåret. För andra halvåret har vi även ökade 
personalkostnader för en nyinrättad tjänst som tobaks- och alkoholinspektör. Tjänsten är tillsatt 
genom en verksamhetsövergång från Karlshamns kommun. Detta efter att våra 
medlemskommuner beslutat att den yttre alkoholtillsynen från och med halvårsskiftet ska utföras 
av Miljöförbundet. Dessutom trädde ny lagstiftning i kraft vid halvårsskiftet vilken innebär att det 
behövs tillstånd för att sälja tobak. Detta är en ny arbetsuppgift som kräver ytterligare personella 
resurser för att kunna hanteras. Tjänsten finns inte med i personalkostnaderna i årets budget, då 
beslutet om verksamhetsövergång samt ny tobakslagstiftning togs efter att förbundets budget 
hade fastställts. 

Verksamhetens intäkter förväntas för helåret bli ca 350 tkr lägre än budget. Detta trots att vi 
räknar med intäkter för handläggning av tobakstillstånd samt alkoholtillsyn om minst 400 tkr. 
Intäkter som inte finns i årets budget eftersom arbetsuppgifterna tillkommit efter det att 
budgeten beslutades. Prognosen är att trenden med färre inkommande anmälnings- och 
tillståndsärenden inom miljöbalkens område kommer att hålla i sig även under andra halvåret. 
Detta gäller för verksamheten i allmänhet, men i synnerhet inom tillsynsområdet enskilda avlopp. 
Förvaltningen arbetar aktivt med att få fastighetsägare med undermåliga enskilda avlopp att vidta 
nödvändiga åtgärder. De ärenden där fastighetsägare med undermåliga avlopp inte redan har 
åtgärdat sina avloppsanläggningar kommer i många fall kräva omfattande arbetsinsatser från 
förvaltningens sida. Vilket bedöms innebära färre inkomna ansökningar och en sämre 
avgiftsfinansieringsgrad inom tillsynsområdet enskilda avlopp. Ersättningen avseende statligt 
arbetsmarknadsstöd beräknas bli ca 100 tkr lägre under andra halvåret jämfört med första 
halvåret. 

Prognosen är att övriga kostnader kommer att uppgå till 3 400 tkr att jämföra med budgeterade 
3 701 tkr. De övriga kostnaderna förväntas bli högre under andra halvåret än första, bland annat 
beroende på att det finns behov av att köpa tjänster inom kompetens- och verksamhetsutveckling 
samt för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förbundet kommer även att byta ut gamla telefoner 
och datorer enligt plan. Arbetet med ny hemsida och e-tjänster kommer endast att kunna 
påbörjas under hösten. I det budgeterade beloppet 3 701 tkr finns ekonomiskt utrymme att driva 
utvecklingsprocesser till exempel för att utveckla ny hemsida med e-tjänster. Hur väl slutförandet 
av implementeringen av förbundets nya verksamhetssystem fortlöper kommer påverka i vilken 
grad förvaltningen har personella resurser att påbörja arbetet med ny hemsida och e-tjänster. 
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Under första halvåret har förvaltningen arbetet med införandet av förbundets nya 
verksamhetssystem. Investeringen aktiveras och avskrivning sker från och med 1 augusti. 
Avskrivningen beräknas bli 90 tkr för 2019. 

Gällande Miljöförbundets finansiella mål, är prognosen att samtliga mål kommer att uppnås för 
helåret. De finansiella målen samt prognos för helåret redovisas i tabell 1. 

Finansiella mål, fastställda 
av direktionen i budget 2019 

Intäkterna skall minst uppgå till 
kostnaderna. 

Förbundet ska till minst 50 % 
finansieras via avgiftsintäkter. 

Prognos 2019 

Intäkterna prognosticeras 
uppgå till 19 919 tkr och 
kostnaderna till 19 610 tkr. 

Finansiering via avgiftsintäkter 
motsvarar 52 %. 

Tabe/11 Avstän111i11gper fi11a11siellt mål samt prognosticerad mål11ppfyllelse 

Balanskravet 

Prognosticerad 
måluppfyllelse 

Prognosen visar att målet 
uppnås. 

Prognosen visar att målet 
uppfylls. 

Enligt prognosen för helåret 2019 kommer verksamheten att göra ett positivt resultat om 309 tkr. 
Det indikerar att kommunallagens krav på att intäkterna under budgetåret ska överskrida 
kostnaderna, det vill säga balanskravet, beräknas kunna innehållas. 

lnvesteringsredovisning 

Under första halvåret har förvaltningen arbetet med införandet av förbundets nya 
verksamhetssystem. Investeringen aktiveras och avskrivning sker från och med 1 augusti. 
Avskrivningen beräknas bli 90 tkr för 2019. Den totala investeringen i det nya 
verksamhetssystemet uppgår till ca 860 tkr. 
Inga övriga investeringar planeras under innevarande år. 

Förvaltningsberättelse 

Utöver att genomföra den planerade tillsynen och handlägga inkommande ärenden har 
förvaltningen arbetat med införandet av nytt ärendehanteringssystem. Införandet har inneburit 
visst produktionsbortfall i organisationen, bland annat på grund av nödvändiga 
utbildningsinsatser och att det har tagit tid för organisationen att lära sig det nya systemet som 
väsentligt skiljer sig åt från det gamla. På sikt räknar vi emellertid med en effektiviserad 
handläggningsprocess jämfört med tidigare. I samband med installationen och överflyttningen av 
diariet kunde ingen diarieföring ske under ett par veckors tid, varför ärenden har fått 
efterregistreras. 

Utöver den planerade livsmedelskontrollen har betydande livsmedelskontroll genomförts på våra 
stora marknader och sommarens festivaler. 

Inom miljötillsynen har mer tid än beräknat behövt läggas på utredning och hantering av 
flugklagomål. D å flugklagomålen ofta hör samman med djurhållande verksamheter, har detta 
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bidragit till att planerad miljötillsyn på en del andra lantbruksobjekt inte hunnits med som 
planerat. 

I slutet av 2018 beslutade riksdagen om en ny tobakslag. Den nya lagen innebär bland annat 
tillståndskrav för att få sälja tobak att gälla från 1 juli 2019. Alla befintliga tobakshandlare, ca 90 st 
i våra medlemskommuner, kommer senast 1 november 2019 att behöva söka tillstånd för att 
fortsätta med sin befintliga tobaksförsäljning. Den nya lagen har medfört planering, fortbildning, 
informationsinsatser och framtagande av blanketter. Nya tobakslagen innebär också ett utvidgat 
rökförbud på allmänna platser såsom uteserveringar, idrottsanläggningar, lekplatser, entreer dit 
allmänheten har tillträde och utomhusområden i anslutning till busshållplatser och perronger. 
lnformationsinsatser har genomförts med anledning av det utvidgade räkförbudet. 

Under våren beslutade Karlshamn kommun efter samråd med Olofströms och Sölvesborgs 
kommuner att överlåta den yttre alkoholtillsynen till Miljöförbundet. Med anledning av detta 
genomfördes vid halvårsskiftet en verksamhetsövergång av Karlshamn kommuns befintliga 
alkohol- och tobaksinspektör. I samband med detta övertog Miljöförbundet även tillsynsansvaret 
för tobaks- och receptfrialäkemedelstillsynen i Karlshamn kommun. Den verkliga resursåtgången 
för det ökade tillsynsansvaret är svår att uppskatta eftersom det inom tobakstillsynen handlar om 
helt ny lagstiftning. Bedömningen är att det utökande tillsynsansvaret kommer att kräva mer 
personella resurser än den tjänst som överförts från Karlshamns kommun. Under innevarande år 
räknar förbundet med att hantera det ökade personalbehovet genom omprioritering av befintliga 
resurser och arbetsuppgifter. Vid omprioriteringen kommer med stor sannolikhet viss planerad 
tillsyn att behöva prioriteras bort. 

Sjukfrånvaron för första halvåret var 10,9 %, en ökning jämfört med första halvåret 2019 då 
sjukfrånvaron var 10,4 %. Långtidsfrånvaron har minskat från 7,8 % till 7,3 %. Eftersom 
personalgruppen är förhållandevis liten, får få personers långtidssjukskrivningar stort genomslag 
på sjukskrivningstalen. Korttidsfrånvaron följs upp genom vårt systematiska arbetsmiljöarbete. 
Rehabåtgärder sätts in när korttidsfrånvaron överstiger sex gånger per år eller 
långtidssjukfrånvaron är längre än fyra veckor i rad. Förbundet arbetar kontinuerligt för att 
åstadkomma en så god arbetsmiljö som möjligt för att minska den arbetsrelaterade ohälsan. 

För att under helåret 2019 klara prognosticerat ekonomiskt och verksamhetsmässigt utfall, är det 
avgörande att vi lyckas behålla befintlig personal och att sjukskrivningstalen minskar. Förbundet 
är även beroende av att det utökade tillsynsuppdraget inte medför betydligt större arbetsinsats än 
vad som kunnat förutses. 

Uppföljning av effektmål och nyckeltal antagna i verksamhetsplan 2019 

Direktionen har beslutat om ett antal effektmål för verksamheten 2019 

1. Verksamheter med en årlig tillsyns- eller kontrollavgift som finns upptagna i förbundets 
tillsyns- och kontrollplan för 2019, ska ha minst en tillsynsinsats under året. 

Målvärde >85 % 

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

Målvärde avslutande 2: påbörjade 

3. lnspektionsrapporter ska skickas ut senast 15 arbetsdagar efter inspektionens 
genomförande. 
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Målvärde > 85 % 

Verksamhetsmål ett uppnås för första halvåret 

Totalt hade 46 % av de verksamheter som finns upptagna i förbundets tillsyns- och kontrollplan 
för 2019 haft minst en tillsyns- eller kontrollinsats under perioden. Inom miljöskyddsområdet 
hade man vid periodens slut inspekterat sammanlagt 46 % av de verksamheter som ligger i plan 
för 2019. Även hälsoskyddsavdelningen hade under perioden utfört tillsyn på 46 % av 
verksamheterna i årets tillsynsplan. Prognosen är att målet uppnås även för helåret. 

Utöver de planerade tillsyns- och kontrollinsatser som har genomförts under första halvåret har 
ytterligare 54 stycken inspektioner utförts på nystartade eller nytillkomna verksamheter. Störst 
andel av dessa inspektioner har utförts inom livsmedelskontrollen. Här har man inspekterat 43 
stycken verksamheter utöver den planerade kontrollen. 

Verksamhetsmål två uppnås inte fullt ut för första halvåret. Under perioden har 2068 
avslutats och 2124 ärenden öppnats. Prognosen är att målet uppnås för helåret. 

Verksamhetsmål tre uppnås för första halvåret. Sammanlagt har 377 stycken av totalt 
423 stycken inspektionsrapporter skickats ut inom 15 arbetsdagar efter inspektionsdatum. 
Prognosen är att målet uppnås för helåret. 

Effektmål för 
verksamheten, fastställda av 

Direktionen i 

Utfall för perioden 
1 januari - 30 juni 

verksamhetsplan 2019 

Verksamheter med en årlig 
tillsyns- eller kontrollavgift 
som finns upptagna i 
förbundets tillsyns- och 
kontrollplan för 2019, ska ha 
minst en tillsynsinsats under 
året. 

Må/värde 85 %. 

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

Totalt har 46 % av de 
verksamheter som finns 
upptagna i förbundets 
tillsynsplan 2019 haft minst en 
tillsyns- eller kontrollinsats 
under perioden. 

Riktprmkt 42,5 %, målet är uppjjllt 
fo"r perioden. 

Antalet avslutande och 
påbörjade ärenden uppgår under 
perioden till 2068 st respektive 
2124 st. 

Må/värde avslutande ~ påbiir.fade Må/värde ~ 50 %, målet uppnås inte 
fullt 11! for perioden. 

Inspektionsrapporter ska 
skickas ut senast 15 
arbetsdagar efter 
inspektionens genomförande. 

Postadress 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
294 80 Sölvesborg 

Sammanlagt har 3 77 stycken av 
totalt 423 stycken 
inspektionsrapporter skickats ut 
inom 15 arbetsdagar efter 
inspektionsdatum vilket 
motsvarar 89 %. 

Telefon 
0456- 81 60 00 
Org.nr 
222000-1644 

Telefax 
0456-194 56 
Postgiro 
39 31 17 - 7 

Prognosticerad 
måluppfyllelse 

Prognosen är att målet 
uppfylls för helåret. 

Prognosen är att målet 
uppfylls för helåret. 

Prognosen är att målet 
uppfylls för helåret. 

E-mail 
miljokontoret@miljovast.se 
Web 
www.miljovast.se 
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Miljöförbundet Blekinge Vast 

Målvärde >85 % Riktpunkt 85 %, målet är 11ppfyllt 
far perioden. 

Tabell 2 Avstän111i11gper effektmål samt prognosticerad måluppfyllelse far helåret 

Nyckeltal 

Avslutande ärenden/handläggare 

Öppna ärenden/ handläggare 

Antal åtalsanmälningar 

Antal miljösanktionsavgifter 

Antal överklagade beslut 

Andel överklagande beslut som avgjorts 
till Miljöförbundets fördel 

1 jan -1 juni 2018 

71 

70 

3 

4 

3 

2 av 3 

Tabell 3 Nyckeltal fastställda av Direktionen i verksamhetsplan 2019 

Postadress 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
294 80 Sölvesborg 

Telefon 
0456- 81 60 00 
Org.nr 
222000-1644 

Telefax 
0456-194 56 
Postgiro 
39 31 17 - 7 

1 jan - 1 juni 2019 

92 

64 

3 

20 

11 

10 av 11 

E-mail 
miljokontoret@miljovast.se 
Web 
www .miljovast.se 
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Miljöförbundet Blekinge Väst 

Ekonomisk resultatredovisning 

Miljöförbundet Blekinge väst Resultaträkning 

Org nr: 222000-1644 

BI . kr e 000 It 

Budget 

Not1 2019 

Verksamhetens intäkter 1 11 063 

Verksamhetens personalkostnader 2 -16 476 

Verksamhetens övriga kostnader 3 -3 701 -20 177 

Avskrivningar -105 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -9 219 

Finansnetto 0 

VERKSAMHETENS RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -9 219 

Kommunbidrag 

Karlshamn 

Olofström 

Sölvesborg 

PERIODENS RESULTAT 

Postadress 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
294 80 Sölvesborg 

Telefon 
0456- 81 60 00 
Org.nr 
222000-1644 

4 702 

1 964 

2 554 

Telefax 
0456-19456 
Postgiro 
393117 - 7 

9 219 

0 

r 

Jan-Juni Jan-juni 

2019 2018 

5 336 5 393 

-7 574 -7 519 

-1 448 -9 022 -1 301 

0 0 

-3 686 -3 427 

-7 3 

-3 692 -3 424 

2 356 2 276 

982 952 

1 272 4 610 1 236 

917 1 040 

E-mail 
miljokontoret@miljovast.se 
Web 
www.miljovast.se 

Prognos 

2019 

10 700 

-16 100 

-3 400 

-90 

-8 890 

-20 

-8 910 

4 702 

1 964 

2 554 

309 
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Miljöförbundet Blekinge Väst 

Miljöförbundet Blekinge väst Kassaflödesanalys 

Org nr: 222000-1644 

Belopp i tkr 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

Periodens resultat 

Justering för av- och nedskrivningar 

Förändring av avsättningar 

Ej rörelsepåverkande poster 

MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE 

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 

Minskning/ökning av kortfristiga skulder 

MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

I NVESTERI NGSVERKSAMHETEN 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

MEDEL INVESTERINGS VERKSAMHETEN 

FI NANSIE RI NGSVE RKSAMHET 

Nyupptagna lån 

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

ÅRETS KASSAFLÖDE 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid periodens slut 

Postadress 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
294 80 Sölvesborg 

Telefon 
0456- 81 60 00 
Org.nr 
222000-1644 

Telefax 
0456-19456 
Postgiro 
39 31 17 - 7 

Not Delårs per 

4 

2019-06-30 

917 

0 

-4 

913 

-532 

3 888 

4 270 

-167 

-167 

0 

0 

4103 

10 789 

14 892 

E-mail 
miljokontoret@miljovast.se 
Web 
www.miljovast.se 

Bokslut 

2018-12-31 

1 599 

0 

205 

1 804 

-340 

-437 

1 026 

-189 

-189 

0 

0 

837 

9 952 

10 789 



DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2019 10(13) 

Miljöförbundet Blekinge Väst 

Miljöförbundet Blekinge Väst Balansräkning 
Org nr: 222000-1644 

BI . kr e opp 1 t 

. 
TILLGANGAR 

Byggnader och mark 
Maskiner och inventarier 

Pågående arbete 

SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Värdepapper, andelar o bostadsrätter 

Andra långfristiga fordringar 

SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Förråd 
Kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital vid årets början 

Periodens resultat 

SUMMA EGET KAPITAL 

Pensioner och liknande förpliktelser 

SUMMA AVSÄTTNINGAR 

Långfristiga lån 

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 

Kortfristiga skulder 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Postadress 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
294 80 Sölvesborg 

Telefon 
0456- 81 60 00 
Org.nr 
222000-1644 

Telefax 
0456-194 56 
Postgiro 
39 31 17- 7 

Not Delårs Bokslut 
2019-06- 2018-12-

30 

0 
0 

356 

356 

0 
0 

0 

356 

0 
6 1 578 
7 14 892 

16 470 

16 827 

8 7 586 
917 

8 503 

5 1 039 

1 039 

0 

0 

9 7 284 

7 284 

16 827 

E-mail 
miljokontoret@miljovast.se 
Web 
www.miljovast.se 

31 

0 
0 

189 

189 

0 
0 

0 

189 

0 
1 047 

10 789 

11 836 

12 025 

5 987 
1 599 

7 586 

1 043 

1 043 

0 

0 

3 396 

3 396 

12 025 
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Verksamhetens resultatredovisning 

Noter till Miljöförbundets delårsbokslut 2019-06-30 
I tkr 

1. Verksamhetens intäkter (tkr) 

Ti I lsynavgifter 

Statsbidrag o övrigt 

2. Personalkostnader (tkr) 

Lön för arbetad tid 

Lön för ej arbetad tid 

Kostnadersersättningar 

Sociala avgifter 

Pensionskostnader 

3. Övriga kostnader (tkr) 

Lokaler o städ 

Hyra av bilar och inventarier 

Köp av tjänster 

Materiel 

Kursavg 

Medlemsavg 

Nedskrivningar fordringar 

Porto 

Drivmedel 

Annonser 

Övriga kostnader 

Postadress 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
294 80 Säl vesborg 

Telefon 
0456- 816000 
Org.nr 
222000-1644 

2019-06-30 

5 031 

305 

5 336 

2019-06-30 

4 872 

542 

56 

1 773 

331 

7 574 

2019-06-30 

307 

90 

462 

131 

120 

31 

0 

23 

17 

0 

266 

1 448 

Telefax 
0456-194 56 
Postgiro 
39 31 17 - 7 

2018-06-30 

5 213 

180 

5 393 

2018-06-30 

4 295 

976 

53 

1 877 

318 

7 519 

2018-06-30 

299 

92 

450 

110 

114 

39 

0 

21 

17 

0 

159 

1301 

E-mail 
miljokontoret@miljovast.se 
Web 
www.miljovast .se 
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4 Periodens resultat 

Balanskravet (enligt kommunallagen 8 kap. 5§) medför att resultatet skall justeras för realisationsvinster 

och -förluster, verksamheter med "medvetet och tydligt gjorda avsättningar" öronmärkta i det egna 

kapitalet kan frånräknas. Årets vinst avseende försäljningar av exploaterings- och fritidsfastigheter 

betraktas som reavinster. 

Periodens resultat 

Justeringar (reavinster mm) 

Justerat resultat 

2019-06-30 

917 

0 

917 

2018-06-30 

1 040 

0 

1 040 

5 Avsättningar 

Ingen ny uppgift har hämtats från KPA. Förändringen avser mindre löpande 
inbetalningar till KPA. 

6 Kortfristiga fordringar 

2019-06-30 2018-06-30 

Kundfordringar 289 795 

Statsbidrag 0 0 

Moms 39 11 

I nteri msfordri ngar 1 250 1 224 

1 578 2 030 

7 Likvida medel 

Likvida medel finns på kommunens koncernkonto. Till konto finns en 
kreditlimit på 1 mkr. 

8 Eget kapital 

Ingående eget kapital 

Periodens resultat 

Utgående eget kapital 

Postadress 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
294 80 Sölvesborg 

Telefon 
0456- 81 60 00 
Org.nr 
222000-1644 

2019-06-30 

7 586 

917 

8 503 

Telefax 
0456-194 56 
Postgiro 
39 31 17- 7 

2018-06-30 

5 987 

1 040 

7 027 

E-mail 
miljokontoret@miljovast.se 
Web 
www.miljovast.se 
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Miljöförbundet Blekinge Väst 

9 Kortfristiga skulder 

2019-06-30 2018-06-30 

Semesterlöneskuld o komp inkl PO 908 831 

Pensionsskuld individuell del inkl löneskatt 532 558 

Skatte- och arbetsgivaravgift 581 625 

Leverantörsskulder 201 167 

Övriga kortfristiga skulder 670 655 

Förutbetalda intäkter upplupna kostnader 4 392 4 526 

7 284 7 362 

Redovisningsprinciper 
Redovisningsprinciper för delårsrapporten är i stort desamma som vid upprättandet av 
årsredovisningen. Miljöförbundet följer lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR 
2018:597) avseende de avsnitt som behandlar årsredovisningen samt de rekommendationer som 
givits ut. 

De periodiseringar som gjorts vid delårsresultat har inte bokförts i ekonomisystemet utan 
uppgifterna hanteras i sidosystem. 

Avsättningar: Ingen förändring av pensionsavsättningar har påverkat förbundets avsättningar 
under perioden. Den kalkylerade ökningen av denna post bokförs löpande, i likhet med tidigare 
delårsrapporter, som kortfristig skuld. Omklassificering sker i samband med årsbokslut. 

Semesterlöneskuld: Ingen beräkning sker per den 30 juni, utan det sker först vid årsbokslut. 
Däremot har en kalkylerad ökning på 25 tkr har belastat resultatet. 

Kundfordringar: Fordringar äldre än 180 dagar klassificeras som osäkra. 

Postadress 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
294 80 Sölvesborg 

Telefon 
0456- 81 60 00 
Org.nr 
222000-1644 

Telefax 
0456-194 56 
Postgiro 
39 31 17 - 7 

E-mail 
miljokontoret@miljovast.se 
Web 
www.miljovast.se 
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F örbu n dsd i rektion en 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-05 
Sid 6 (8) 

§ 59 Klagomål på störning vid skytte på Mörrums J aktskytteklubb, 
dnr. 2014/0390 

Avdelningschef Per-Ola Persson informerar om Länsstyrelsens beslut i klagomålsärende angående 
buller från skjutbanor på Mörrums Jaktskytteklubb, Kylingaryd 1:2, Karlshamns kommun. 

Förvaltningen har fattat ett nytt beslut om att avsluta ärendet med anledning av att klagande har 
flyttat från platsen. 

§ 60 Beslut om föreläggande vid vite om bortforsling av avfall från 
fastigheten  i  kommun, dnr. 2017 /0026 

Förbundschef Johanna Randsalu informerar om att direktionens beslut från 2019-06-18, § 47 har 
överklagats. 

Utdragsbestyrkande 
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Förbundsdirektionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-05 
Sid 7 (8) 

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

Beslut 

Förbundsdirektionen beslutar att lämna anmälan av delegationsbeslut fattade under tiden 
190601 -190828 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. 

Justerandes sign \ 

ef mu 
Utdragsbestyrkande 
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Förbu ndsdi rektion en 

§ 62 Miljöförvaltningen informerar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-05 
Sid 8 (8) 

Avdelningschef Per-Ola Persson informerar om klagomålsärende angående buller från 
Strandcafeet i Sandviken, Sölvesborgs kommun. 

Fö"rb1111dschej J oha1111a Randsa/11 informerar 

Uppföljningen av den interna kontrollplanen redovisades för perioden 1 januari- 30 juni 2019. 

Av fem kontrollpunkter fanns det avvikelser på tre. 

Erik Fröiers timanställning kommer att förlängas. 

Mark- och miljödomstolens dom i ärende rörande förbud för  AB att bedriva 
verksamhet med insamling och bortskaffande av trädgårdsavfall, dnr.2019 /290. 

Utdragsbestyrkande 




