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ÅRETS HÄNDELSER OCH ARBETE 

Förvaltningsberättelse 
 
Översikt över verksamhetens utveckling 
Miljöförbundet har sedan 2012 haft en ekonomi i balans och som fortfarande håller i sig. 
 
Samtliga verksamheter där miljöförbundet har tillsynsansvar har klassats vilket gör att tillsynsarbetet 
kan planeras långsiktigt. Ny miljöbalkstaxa fastställdes under hösten 2020, och det finns några 
verksamheter som justerats i tidsåtgång, både uppåt och nedåt. Det finns verksamhetsplaner långt 
fram i tiden inom samtliga områden, och arbetet kan i god tid planeras. Med en bra planering kan 
inläsning av lagar, regler, förordningar och vägledningar ske inför nya arbetsuppgifter.  
 
Genomgång av samtliga taxor där miljöförbundet har tillsynsansvar sker kontinuerligt. Det är viktigt att 
miljöförbundet kan stå bakom det antal timmar som verksamheterna debiteras för gällande 
inspektioner/kontroller. Lika viktigt som det är att fakturera korrekta belopp vid kontroller/ inspektioner, 
är det att fakturera korrekt vid ansökningar/anmälningar/registreringar. Även detta regleras i taxan. 
Genomgång av att timmarna stämmer görs kontinuerligt. Effektivare tillsyn är något som ständigt 
utvecklas, då en inspektör vid vissa tillfällen kan utföra tillsyn med stöd av flera lagstiftningar. På så 
sätt är det inte flera inspektörer som besöker verksamhetsutövaren. Det finns verksamheter som vid 
samma tillfälle får besök av två inspektörer, med kompetens inom olika områden, för att inte uppta tid 
för verksamhetsutövaren vid två tillfällen. En utveckling har skett under 2021 med att göra digitala 
inspektioner/kontroller, vilket kommer att fortsätta då det upplevts positivt av både förvaltningen och 
verksamhetsutövarna. Att helt gå över till digitala inspektioner/kontroller är inte möjligt, utan det blir en 
avvägning i varje enskilt fall, och vad syftet är med inspektionen/kontrollen. 
 
Direktionen har sedan tidigare, tagit beslut på att årlig tillsynsavgift skall vara utskickad senast sista 
februari innevarande år. Med anledning av situationen med Corona, så har de verksamhetsutövare 
som ansökt om respit med betalning fått det både under 2020 och 2021, med olika tidsintervall, 
beroende på hur omfattande fakturans belopp varit på. 
 
Miljöförbundet tog i oktober 2018 fram en plan, för att utveckla ett annat arbetssätt, genom att vara 
mer coachande och vägledande vid inspektioner/ kontroller och att arbeta i projekt. Genom att arbeta 
med avgränsningar i tillsynen, finns det möjlighet att anpassa personalresurser och arbetsinsatser 
efter målgrupp och behov. 
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Miljöförbundet har sedan tidigare tagit beslut på att vara ett miljöförbund som ligger i framkant, och 
därför följer förbundet hela tiden utvecklingen med att hitta nya arbetssätt. Under 2021 har 
miljöförbundet investerat i diariesystem Castor för att bland annat underlätta vid planering, uppföljning 
och att det blir enklare hantering av inkommande post. Framöver kommer livsmedelskontroller kunna 
utföras med en app i telefonen. Arbetet med E-blanketter påbörjades 2019, och arbetet fortlöper hela 
tiden. En plattform har installerats för att kunna möta framtiden med E-blanketter, där man kan följa 
sina ärenden under ”Mina sidor”. Ny plattform har också installerats för att kunna hantera E-fakturor.  
 
I juni fyllde miljöförbundet 12 år och detta firades med tårta, och vi konstaterade att mycket har hänt 
och utvecklats sedan starten. 
 
Under året som präglats av pandemin, har flera arbetsutskott och direktionsmöten skett digitalt. Det 
har fungerat bra, och mötena har kunnat genomföras som planerats. 
 
Miljöförbundet finns på sociala medier, genom Facebook och Instagram, och har en aktuell hemsida. 
Dessa sidor uppdateras kontinuerligt, med rapporter från olika tillsynsprojekt, eller annan information 
som förbundet vill dela med sig av. Facebooksidan får fler och fler följare, och beroende på inlägg är 
det stundtals många kommentarer.  
 
Miljöförbundet har under året fortsatt med att handlägga ärende, som gäller tillstånd och tillsyn, enligt 
tobakslagen och liknande produkter i Sjöbo kommun.  
 
Handläggning och tillsyn inom alkoholområdet överfördes till miljöförbundet vid halvårsskiftet 2020, 
från Tomelilla kommun. Under året har ett flertal stadigvarande alkoholtillstånd beslutats, av 
miljöförbundets arbetsutskott. Detta har underlättat beslutsprocessen, och blivit effektivare. 
Arbetsutskottet har under vissa månader haft möten två gånger i månaden, för att underlätta för de 
som sökt tillstånd. Under hösten 2021 har miljöförbundet påbörjat arbetet med att samma handläggare 
utfört kontroll både på livsmedel och alkohol, vid samma tillsynstillfälle. En översyn av alkoholtillsynen 
inför en reviderad taxa påbörjades under året. Tillsynen har varit eftersatt både 2020 och 2021, med 
anledning av överflytten av alkoholverksamheten från Tomelilla, och pandemins restriktioner med 
serveringstider, så valde förvaltningen att avvakta med att föreslå en reviderad taxa. Under 2022 
kommer därför samma taxa att gälla utan höjd timtaxa, eller andra ändringar i taxan. 
 
Under året har det utförts trängselkontroller på serveringar. Tillsynen har skett under ordinarie 
arbetstid, men även under kvällar och helger. Vid vissa tillfällen har även annan kontroll kunnat ske 
samtidigt, som exempelvis av alkohol eller livsmedel.  Sex föreläggande med vite utfärdades, tre 
verksamheter i Simrishamn och tre verksamheter i Ystad.  Detta efter muntliga tillsägelser och 
skriftliga rapporter. Även under detta år uppmärksammades miljöförbundets arbete med 
trängselkontroller i media. 
 
Arbetet med att ha ett uppdaterat och aktuellt 
register över enskilda avlopp pågår. Arbetet har 
fallit väl ut, och statusen på avloppen har blivit 
bättre, det vill säga färre röda enskilda avlopp 
(direktutsläpp utan efterföljande tillräcklig rening), 
och fler som är gröna och gula (tillräcklig rening 
med eventuell justering inom viss tid). 
 
Löne- och medarbetarsamtal har utförts under 
året. Medarbetarsamtalet är ett längre samtal, 
där medarbetaren har möjlighet att framföra sina 
åsikter som miljöförbundet behöver arbeta vidare 
med, för att vara goda arbetsgivare. Under året 
har det tecknats avtal med Österlen VA om HR-stöd. Uppdraget till HR-stöd är tydligt med att utveckla 
APT, arbetsmiljögruppen och vara ett chefsstöd. Lönerna på miljöförbundet ligger i linje med de tio 
största arbetsplatserna i Skåne, och även i hela landet. Under 2019 togs ett underlag fram till både 
medarbetar- och lönesamtal, där det ställs krav på att var påläst inför samtalet, vara aktiv genom att 
framföra förbättringsförslag för att föra miljöförbundet framåt. 
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Under året har sex medarbetare avslutat sina anställningar, varav en av dessa var en 
pensionsavgång. Samtliga tjänster är återbesatta. Om miljöförbundet jämför sig med andra 
miljökontor/miljöförbund är det inte stor personalomsättning, men en omsättning som upplevdes som 
väldigt negativ, stressande och orolig på förvaltningen. Direktionen tog vid ett extra direktionsmöte 
under våren, beslut på att anlita extern hjälp. Sedan årsskiftet handlar APT-mötena enbart om 
arbetsmiljö, och hur vi kan utveckla trivseln och gemenskapen på arbetsplatsen. 

Varje onsdag håller miljöchefen en kort information, om vad som är på gång inom förbundet, eller 
annan information som förvaltningen bör känna till. 

Det har varit en del träffar i näringslivsledningsgruppen i Simrishamn kommun, både fysiskt och via 
teams, där miljöförbundet har en viktig och aktiv roll att fylla.  
 
Miljöförbundet hade under hösten en gemensam dag, 
med gruppövningar på förmiddagen, bl a hur vi ser på 
varandras roller som tjänstemän och politiker. En 
givande förmiddag och där det framkom 
förbättringsförslag som vi behöver arbeta vidare med. 
Förvaltningen presenterade även sina fokusområden för 
2022. På eftermiddagen var det en promenad i 
Kronoskogen, där vi fick lära oss av vad naturen har att 
erbjuda i form av mat och dryck. 
 
Med anledning av rådande pandemi, har det varit 
enstaka sammankomster, under året för förvaltningen. 
Förvaltningen gjorde under hösten en utflykt, med 
början i Sankt Olof och avslut i Malmö. Under dagen så var gruppövning där det löstes gåtor i olika 
celler. Dagen avslutades med provsmakning av allehanda ovanliga livsmedel. 
 

Kontinuerligt under året, har rapporter presenterats över utförda 
tillsynsprojekt, som efter information på direktionsmötena, lagts 
ut på hemsidan. De rapporter som presenterats, avser bland 
annat vindkraftverk, tandläkare, återvinningsstationer, hästgårdar 
över 10 djurenheter och digitalt tillsynsprojekt på vårdhem. 
 
Omklädningsrummet i källaren utnyttjas fortfarande av Sydöstra 
Skånes Räddningstjänstförbund. Avtal om omklädningsrummet 
är skrivet för ett flertal år framåt i tiden. 
 
Avtalet med Unity Line avseende livsmedelskontroller på m/s 
Skania och m/s Polonia gäller till och med 2022. Avtalet är 
skrivet med att det ska utföras två kontroller under året. Under 
hösten utfördes kontroll. Under våren var det inte möjligt med 
besök, eftersom vi inte fick gå ombord på fartygen. 
 
Förvaltningen har haft en genomgång av arbetsplatserna på 
kontoret av en ergonom. Samtliga arbetsplatserna har 
uppgraderats efter de behov som funnits.  

 
Förvaltningen har trivts med att arbeta både hemifrån och på kontoret, under pandemin. Miljöförbundet 
erbjuder fortsatt arbete hemifrån 1-2 dagar i veckan, om arbetet så tillåter. För att upprätthålla en god 
sammanhållning på arbetsplatsen, har förvaltningen tillsammans bestämt att hela förvaltningen arbetar 
på kontoret på tisdagar.  
 
Under våren 2021 levererades fyra elbilar, vilket gör att miljöförbundet kan köra fossilfritt till 
uppdragen. Laddstolpar är uppsatta på miljöförbundet, vilket underlättar tankningen av bilarna. 
Laddstolpar är även uppsatta på parkeringen.  
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Då samtliga verksamheter är klassade och tillsynsplaner är upprättade, känns det som att 
miljöförbundet har ett gott framtidsperspektiv. Miljöförbundet arbetar efter den förbundsordning och 
reglemente som upprättats d v s med myndighetsutövning. 
 
Under året har det i stort sett inte utförts några inventeringar på enskilda avlopp då detta färdigställdes 
under 2020. 150 rådbrev har skickats ut under året. Livsmedelskontrollerna uppgick till 473 stycken 
och 920 trängselkontroller. Det utfördes 162 inspektioner på tobak, öl och receptfria läkemedel.  Det 
utfördes 280 hälsoskyddsinspektioner och av dessa var 34 inspektioner klagomål.  
På lantbruk utfördes 109 inspektioner och 241 inspektioner på industriell miljöfarlig verksamhet.  
När det gäller alkoholtillsyn så har det utförts 67 inspektioner. Sammanlagt har det under året utförts 
2402 stycken kontroller/inspektioner/tillsyn. Med anledning av pandemin så är inte alla 
kontroller/inspektioner /tillsyn utförda fysiskt på verksamheterna utan som skrivbordstillsyn eller digital 
 
Den kommunala koncernen 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund bildades den 1 juni 2009 och har sedan dess ansvar för 
myndighetsutövningen åt medlemskommunerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn. Uppdraget är 
formulerat i ett reglemente och en förbundsordning. Konkret är det myndighetsutövning inom 
miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, tobak och liknande produkter, alkohollagen, lagen om 
sprängämnesprekursorer samt tillsyn enligt lagen om receptfria läkemedel som åligger miljöförbundet. 
 
Medlemskommunerna styr förbundet via en direktion. En förvaltning är underställd direktionen och 
verksamheten leds av en miljöchef. Organisationen inom förvaltningen är sedan några år tillbaka platt 
utan mellanchefer och gruppledare. 
 
Miljöförbundet har ett flertal verksamheter som kontrolleras varje år med stöd av gällande lag-
stiftningar. Miljöförbundet har även en rådgivande funktion till allmänheten. Rådgivningen är framför 
allt riktad till invånare i medlemskommunerna som vill starta företag eller på annat sätt har frågor enligt 
de lagstiftningar som miljöförbundet arbetar med.   
 
Miljöförbundet är remissinstans till medlemskommunerna när det gäller översikts- och detaljplaner, 
strandskydd, bygglov och kommunala miljömål. Miljöförbundet är också involverade i krisarbetet i 
medlemskommunerna. 
 
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Pandemin som drabbat Sverige och världen har utifrån ett ekonomiskt perspektiv haft en positiv 
påverkan på miljöförbundets utfall 2021. Förbundet har erhållit ca 1,0 mkr i statlig ersättning för 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  
 
Händelser av väsentlig betydelse 
Inga händelser av väsentlig betydelse utöver det som redan beskrivits. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
Miljöförbundets verksamhet står för kompetens, ärlighet och förtroende och förbundet är angeläget om 
att medborgarna också ska uppleva det så. Förbundet vill vara ett miljöförbund som ligger i framkant 
och vara den myndighet vi själva vill möta med ett starkt varumärke genom att se över hur förbundet 
kan vara effektiv i sin myndighetsutövning och med ett positivt bemötande. Hemsidan uppdateras 
därför kontinuerligt med information och rapporter. Miljöförbundet arbetar efter att uppfylla de 
nationella miljömålen, globala målen m m genom att anpassa sin myndighetsutövning. När det gäller 
operativa mål i livsmedelskontrollen så arbetar förbundet efter en inriktningsplan som beslutades i 
direktionen 2020 och gäller från och med 2021 till och med 2023. 

Direktionen beslutade under hösten 2020 att följa de mål även under 2021 som togs fram för 
miljöförbundet 2019. 

Övergripande mål 
Miljöförbundet ska verka för en hållbar utveckling och för att skapa en sund och säker livsmiljö för 
nuvarande och kommande generationer 
 
Myndighetsutövning 
Mål 1: Riskbaserad och förebyggande tillitsbaserad tillsyn  
Mål 2: Rättssäker och professionell myndighetsutövning 
Mål 3: Handläggning ska ske snabbt, enkelt och med hög grad av tillgänglighet 
 
Stöd  
Mål 1: Medlemskommunerna ska känna stöd från förbundet 
 
Personal 
Mål 1: Stolthet, gemenskap, trygghet och arbetsglädje 
Mål 2. Utveckling 
 
Ekonomiska mål 
Mål 1: Effektiv organisation och arbetssätt 
Mål 2: Rättvist avgiftsuttag 
 
Finansiella mål (mål från medlemskommunerna) 
Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. En 
självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas samt ett bokslut som visar ett positivt resultat. 
 
Fokusområde som förvaltningen tagit fram och arbetat efter under 2021 
Förvaltningen har tagit fram fokusområde enligt årets tillsyn- och kontrollverksamhet som sedan 
bedrivs enligt övergripande mål. De områden som tagits fram är med anledning att förvaltningen anser 
att det är område som är viktiga med ett perspektiv på miljö, hälsoskydd och livsmedel.  
 

• Förskolor: Tillse att det fanns uppdaterade aktuella rutiner i egenkontrollen och att den är 
förankrad och känd hos personalen  

 
• Fastighetsägare: Tillsyn av bland annat ventilation i bostäder. Förvaltningen arbetade efter 

miljömålet god bebyggd miljö och folkhälsomål nummer 5 Boende och närmiljö. 
 

• Direktutsläpp av enskilda avlopp: Följt den plan för enskilda avlopp som beslutats av 
direktionen och gjort avsteg för att handlägga de enskilda avlopp där det sker direktutsläpp. 
Förvaltningen arbetar efter de nationella miljömålen grundvatten av god kvalité, levande sjöar 
och vattendrag, ingen övergödning och hav i balans samt levande kust och skärgård. 

 
• Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning: Informerat om avfallsminimering till 

verksamhetsutövare i samband med avfallsförebyggande tillsyn. Förvaltningen arbetar efter 
miljömålen begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö och god bebyggd miljö. I Länsstyrelsen 
Skånes regionala åtgärdsprogram pekas förebyggande av avfall ut som ett prioriterat område 
för att nå aktuella miljömål. 
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• Kontrollköp av tobak, öl och läkemedel: Åldersgräns på inköp, hur ser det ut i våra 

kommuner. 
 

• Servering till minderåriga: Att servering av alkohol inte sker till minderåriga.  
 

• Säkerställa informationen i livsmedelskedjan: Kontrollerat att menyn stämmer med vad 
som kunden blir serverad. 

 
• Spårbarhet - ägg (operativt mål 6): Verifierat så det finns spårbarhet på ägg. 

 
• Information om allergener (operativt mål 8): Kontrollerat så att verksamheten lämnat 

korrekt information om allergener.  
 

• Mikrobiologiska risker: Kontrollerat så att det sker säker hantering av livsmedel genom hela 
flödet 

 
• Dricksvatten: Fastställande av faroanalys och undersökningsprogram för liknande 

verksamheter som tillhandahåller dricksvatten från enskild brunn. 
 

Tillsynen kommer mer och mer att utföras i projektform. Projekten gör att förbundet framöver kommer 
se var mer resurser bör läggas, kunna jämföra resultatet i ett större perspektiv, skriva rapporter som 
blir tillgängliga för medborgarna och dela med sig av kunskap vid tillsynsbesöken. Förbundet kommer 
även fortsättningsvis utföra inspektioner och kontroller på ett coachande sätt.  
 
Uppföljning av mål 2021 
 
Övergripande mål: 
Miljöförbundet ska verka för en hållbar utveckling och för att skapa en sund och säker livsmiljö för 
nuvarande och kommande generationer. 
 
Måluppfyllelse: I de kontroller/inspektioner som utförs är grunden att skapa en sund och säker livsmiljö 
för nuvarande och kommande generationer.  Målet bedöms som uppfyllt   
 
Vår myndighetsutövning 
 
Mål 1: Riskbaserad och förebyggande tillitsbaserad tillsyn  
Indikator: Verksamhetsplan med antal inspektioner och kontroller som baseras på risk- och 
erfarenhetsbedömning ska finnas upprättad för varje år.   
Uppföljning: Tertial, halvår- och årsbokslut. 
Måluppfyllelse: Målet bedöms som uppfyllt   
 
Mål 2: Rättssäker och professionell myndighetsutövning 
Indikator: Medborgare och våra verksamheter ska uppleva ett respektfullt och gott bemötande. 
Uppföljning: Tertial, halvår- och årsbokslut. 
 
Tillsynen ska vara effektiv och värdeskapande för de vi finns till för och alla ska behandlas lika. 
Våra beslut ska vara välgrundade, motiverade, lätta att förstå och vara tydligt formulerade. 
Vi för en respektfull och aktiv dialog som främjar verksamhetsutveckling för den vi möter.  
Vi har fokus på behoven hos de vi finns till för och bidrar med kompetens.  
Vi har ett kvalitetsmål kopplat till mål 2 där vi arbetar med hur vi uppfattas av verksamhetsutövarna 
efter vår tillsyn och efter beslut av ansökningar. Under året så har vi återigen gått med i Insikt men 
några resultat från detta har fortfarande inte redovisats. 
 
Målet bedöms som uppfyllt   
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Mål 3: Handläggning ska ske snabbt, enkelt och med hög grad av tillgänglighet 
Indikator: Våra ansökningsblanketter ska vara lätta att förstå och lätta att fylla i. 
Uppföljning: Tertial, halvår- och årsbokslut. 
 
Tillgängligheten med blanketter som kan fyllas i digitalt ska ökas och där kan den sökande följa 
ärendenas handläggning. 
 
Vår handläggning ska ske skyndsamt och kostnadseffektivt. Ärende som beslutas på delegation ska 
vara beslutade inom två veckor. Ärende som beslutas av direktionen ska vara beslutade inom sex 
veckor från det att kompletta handlingar inkommit. Det kan finnas undantag, bland annat i ärende som 
kräver remissförfarande. Mallar ska finnas för alla beslut som förvaltningen arbetar efter och som är 
lätta att förstå och tydligt formulerade. 
 
Måluppfyllelse: Uppföljning sker genom intern kontroll. Målet bedöms som uppfyllt  
 
Stöd  
 
Mål 1: Medlemskommunerna ska känna stöd från förbundet 
Indikator: Förbundet ska vara delaktiga i medlemskommunernas krisberedskap, miljö-och folkhälsomål 
samt översikts- och detaljplaner. 
 
Uppföljning: Årsbokslut. 
 
Måluppfyllelse: Förvaltningen har varit under året, svarat på de detaljplaner som inkommit och varit 
delaktiga i miljö- och folkhälsomålen. Miljöförbundet har varit in involverad i viss krisberedskap. Målet 
bedöms som uppfyllt  
 
Personal 
 
Mål 1: Stolthet, gemenskap, trygghet och arbetsglädje 
Indikator: Ett strukturerat arbete med en arbetsmiljöpolicy med årlig handlingsplan och skyddsrond. 
Sjukfrånvaron hos medarbetarna ska som målsättning inte vara högre än hos våra medlems-
kommuner. Lönekartläggning ska genomföras varje år före lönerevision. Medarbetarenkäter ska 
genomföras regelbundet. 
 
Uppföljning: Årsbokslut. 
 
Måluppfyllelse: Arbetsplatsträffarna har sedan årsskiftet fokus på arbetsmiljöfrågor. Alla får komma till 
tals genom att arbetet skett i bikupor där sedan resultatet från den mindre gruppen redovisats för hela 
förvaltningen. Skyddsronder har utförts, vissa rutiner har uppdaterats och en riskbedömning av 
tillsynsarbetet under pandemin är några exempel vad som utförts under året.  Lönekartläggning är 
utförd. Det som inte utförts under året är en medarbetarenkät. Extern hjälp har anlitats med anledning 
av att det under året varit något högre personalomsättning än under tidigare år. Beslutet att inte gå 
vidare med en arbetsmiljöenkät har tagits i samråd med arbetsmiljögruppen och HR.  

Målet anses som delvis uppfyllt  
 
Mål 2. Utveckling 
Indikator: Alla medarbetare ska erbjudas kompetensutveckling inom sitt arbetsområde. 
Tid för kurser, inläsning, kompetensutveckling ska finnas i personlig verksamhetsplan. 
 
Uppföljning: Årsbokslut. 
 
Måluppfyllelse: Medarbetarna har erbjudits att delta i kurser/kompetensutveckling inom sitt 
arbetsområde. Vid medarbetarsamtalen har individuella utvecklingsplaner tagits fram. Målet bedöms 
som uppfyllt  



   9(16) 
 
Ekonomiska mål 
 
Mål 1: Effektiv organisation och arbetssätt 
Indikator: Ett strukturerat arbete med intern kontrollplan. Verksamhetsplan ska upprättas årligen för att 
kunna använda organisationen på ett effektivt och SMART- arbetssätt. 
 
Uppföljning: Årsbokslut. 
 
Måluppfyllelse: Intern kontrollplan är framtagen och beslutad av direktionen.  Målet bedöms som 
uppfyllt  
 
Mål 2: Rättvist avgiftsuttag 
Indikator: Samtliga tillsynsregister ska vara uppdaterade med korrekt klassning med tillsynsavgifter på 
de som faktureras årligen. Alla handläggare tillämpar taxan på samma sätt. Årsavgifter ska vara 
fakturerade senast februari månad innevarande år. Timavgifter debiteras efter avslutad handläggning 
av ansökan eller tillsyn. 
  
Uppföljning: Årsbokslut. 
 
Måluppfyllelse: Uppdaterade register med korrekta klassningar genomför regelbundet. Målet anses 
som uppfyllt  
 
 
Finansiella mål (mål från medlemskommunerna) 
Indikator: Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. En 
självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas samt ett bokslut som visar ett positivt resultat. 
Uppföljning: årsbokslut 
Måluppfyllelse: Målet bedöms som uppfyllt  
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
 
Allmänt 
Miljöförbundet avslutade verksamhetsåret 2021 med ett positivt utfall på 2 887 tkr, vilket ger ett positivt 
resultat jämfört med budget på 2 680 tkr. Enligt förbundsordningen får förbundets ökning av eget 
kapital maximalt uppgå 1 % av inbetalda medlemsavgifter, därefter ska återbetalning ske till 
medlemskommunerna utifrån medlemsavgiftsandelarna. Vidare ska alkoholenheten redovisa ett 
neutralt utfall. I bokslutet reserveras därför en återbetalning av medlemsavgift till Simrishamn-, 
Tomelilla och Ystads kommun på 2 760 tkr. I bokslutet reserveras också en återbetalning på 59 tkr till 
Sjöbo kommun avseende medfinansiering av alkoholenheten.  
 
Efter att reservation för återbetalningar är beaktade redovisar miljöförbundet ett positivt utfall på 68 tkr, 
vilket motsvarar 1 % av medlemsavgifterna till miljöförbundet exklusive alkoholenheten. Det justerade 
utfallet avviker negativt mot budget med -139 tkr.  
 
Miljöförbundets självfinansieringsgrad 2021 är 72 %. Alkoholenhetens självfinansieringsgrad är 90 %. 
 
Miljö- och hälsoskyddsavgifter redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på 0,7 mkr. 
Livsmedel, alkoholtillstånd och miljöskydd redovisar positiva avvikelser på 0,4 mkr, 0,2 mkr, respektive 
0,2 mkr. Avlopp redovisar en negativ avvikelse på 0,2 mkr. Övriga verksamheter redovisar i utfall i nivå 
med budget.  
 
Övriga intäkter redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,4 mkr. 1,0 mkr är hänförligt statlig ersättning 
för tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 0,2 mkr är hänförligt bidrag avseende 
extraresurs och 0,1 mkr består av vidarefakturering av flyttkostnader hänförligt alkoholenheten. 
 
Personalkostnader redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,6 mkr bland annat beroende på lägre 
pensionskostnader än budgeterat samt personalomsättning.  
 
Övriga kostnader redovisar en negativ budgetavvikelse på 0,1 mkr hänförligt systemrelaterade 
kostnader, inköp av tjänst samt förbrukningsinventarier.  
 
På balansdagen 2021 har miljöförbundet 638 tkr (338) i kundfordringar mot verksamhetsutövare, detta 
efter att reserv för osäkra kundfordringar på 43 tkr (33) hänförligt till äldre fordringar har beaktats i 
bokslutet. De osäkra kundfordringarna täcker 100 % av de sammanlagda fordringarna som är äldre än 
sex månader; för dessa gör miljöförbundet bedömningen att en osäkerhet råder.  
 
Miljöförbundets likvida medel uppgår till ca 5,2 mkr (3,4) vid verksamhetsårets utgång. Det motsvarar 
en kassalikviditet på 162 % (202). Likvida medel klassificerades tidigare som en övrig fordran eftersom 
förbundet hade en koncernkontofordran på Ystads kommun. Sedan 2020 har förbundet ett eget 
bankkonto och jämförelsesiffrorna är justerade i årsredovisningen. 
 
Sammantaget utifrån årets resultat samt måluppfyllelse avseende ekonomiska och verksam-
hetsmässiga mål är bedömningen att förbundet uppnår målet för god ekonomisk hushållning. 
Resultatet är positivt och det finns inga underskott att återställa från tidigare år.  
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Resultaträkning (tkr) 
Prognos 

2021 
(aug) 

Budget 
2021 

Utfall 
2021 

(före just. 
medl.avg.) 

Utfall 
2021 

(efter just. 
medl.avg.) 

Resultat 
mot 

budget 

Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Medlemsavgifter 7 440 7 440 7 435 4 675 -2 765  6 505 7 150 6 980 
Miljö o Hälsoskyddsavg. 9 790 9 460 10 194 10 194 734  9 921 8 054 7 329 
Diverse övriga intäkter 1 345 257 1 681 1 622 1 365  982 463 145 
Personalkostnader -11 475 -12 050 -11 432 -11 432 618  -12 669 -11 414 -10 341 
Övriga kostnader -4 280 -4 680 -4 802 -4 802 -122  -4 474 -4 019 -3 951 
Semesterlöneskuld 0 0 47 47 47  35 46 82 
Avskrivningar -240 -220 -236 -236 -16  -226 -277 -241 
Återställ. av underskott - - - - - - - - 
Resultat 2 580 207 2 887 68 -139 73 3 3 
Självfinansieringsgrad 70% 57% 72% 72%  63 % 54 % 52 % 
 
Medlemsavgiftens historik 
 
2009: 4 999 tkr (halvt verksamhetsår) 
2010: 9 741 tkr 
2011: 9 720 tkr 
2012: 7 830 tkr 
2013: 7 000 tkr 
2014: 7 000 tkr 
2015: 7 175 tkr 
2016: 6 980 tkr, varav 695 tkr återbetalas till medlemskommunerna 
2017: 6 980 tkr, varav 291 tkr återbetalas till medlemskommunerna 
2018: 6 980 tkr 
2019: 7 150 tkr 
2020: 7 330 tkr, varav 825 tkr återbetalas till medlemskommunerna 
2021: 7 440 tkr, varav 2 760 tkr återbetalas till medlemskommunerna 
 
Timtaxa under 2021 
 
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken, öl/tobak/läkemedel, strålskyddslagen mm: 1 066 kr 
Prövning av tillsyn av livsmedel och alkohol: 1 303 kr. 
Samtliga taxor har höjts med cirka 2,5 % under året enligt ett tidigare fastställt beslut i respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige.  
 
Investeringar 
 
Årets investeringar 
Miljöförbundets investeringar 2021 uppgår till 0,1 mkr avseende installation av laddstationer till 
förbundets elbilar. Det utgör hälften av investeringsutgiften. Resterande del finansierades via projektet 
Klimatklivet som leds av Ystads kommun.  
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Balanskravsresultat 
2021 års resultat på 68 tkr innebär att Ystad-Österlenregionens miljöförbund för år 2021 uppfyller 
balanskravet enligt kommunallagen.  
 
 2021 2020 
Enligt resultaträkning 68 73 
Avgår reavinst - - 
Justerat resultat 68 73 
 
 
Väsentliga personalförhållanden 
Personalen var vid årsskiftet 15 tillsvidareanställda och 3 visstidstjänster och 2 månadsavlönade 
vikarier. Det motsvarar 14,9 tillsvidaretjänster (16,5 tjänster ifjol). Av tillsvidareanställda är 10 
miljöinspektörer, två alkoholhandläggare, en kontorskoordinator, en direktionssekreterare och en 
miljöchef. Fördelade på kön som var tillsvidareanställda vid årsskiftet är 5 män och 10 kvinnor.  
 
Under året har det inte varit några längre sjukskrivningsperioder eller sjukskrivningar som är 
relaterade till arbetet. 
 
Miljöinspektörerna har precis som tidigare år krav på sig genom att utarbeta personliga verk-
samhetsplaner där 1 000 timmar ska vara debiterbara. Framöver kommer grupperna själva lägga upp 
sina verksamhetsplaner och ha ett gemensamt ansvar för att fullfölja planerna. Uppföljning kommer att 
ske kontinuerligt. 
 
Tillsynsplaner framtagna långt fram i tiden och arbetet med att se över personalstyrkan fortlöper. Det 
pågår hela tiden ett arbete för att tillsynen ska bli så effektiv så möjligt.  
 
På miljöförbundet råder sedan 2012 en platt organisation, det vill säga en chef och inga mellanchefer, 
gruppledare eller teamledare. Denna organisation ställer högre krav på handläggarna. De olika 
arbetsgrupperna samarbetar själv för att lösa arbetsuppgifterna som ligger på respektive grupp att 
utföra. Det finns en ställföreträdande miljöchef som vid ordinarie miljöchefs frånvaro tar över ansvaret 
med samma befogenheter.  
 
Förväntad utveckling 
Verksamheten har i stora delar följt den verksamhetsplan som beslutades av direktionen under hösten 
2019. Med anledning av den pandemi som råder i samhället har det gjorts prioriteringar i tillsynen då vi 
ställt om till digitala inspektioner/kontroller. Det som tillkommit under året när det gäller vårt uppdrag 
och som inte kunde förutspås är trängselkontroller på serveringsställena som miljöförbundet utför på 
uppdrag av medlemskommunerna. 
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RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2021-01-01 – 2021-12-31 2020-01-01 – 2020-12-31 
Verksamhetens intäkter 1 16 491 17 407 
Verksamhetens kostnader 2,3 -16 184 -17 110 
Avskrivningar 4 -236 -226 
Verksamhetens nettokostnader  71 71 
Finansiella intäkter  2 2 
Finansiella kostnader  -5 0 
Årets resultat 5 68 73 
 
 
BALANSRÄKNING (tkr)  2021-12-31 2020-12-31   
 
TILLGÅNGAR 

     

Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      
Maskiner och inventarier 6 710 855    
Summa anläggningstillgångar  710 855    
      
Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  638 338   
Övriga fordringar 7 1 753 1 581*    
Kassa bank  5 226 3 423*   
Summa omsättningstillgångar  7 617 5 342    
      
SUMMA TILLGÅNGAR  8 327 6 197    
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Eget kapital  3 554 3 481    
Årets resultat  68 73   
Summa eget kapital  3 622 3 554    
      
Långfristiga skulder      
Övriga skulder  0 0   
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  541 267   
Övriga skulder 8 4 164 2 376    
Summa kortfristiga skulder  4 705 2 643    
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

 8 327 6 197    

 
* Jämförelseår 2020 är justerat. Koncernkontot klassificerades tidigare som övrig fordran. Från 2020 
klassificeras bankkontot som likvida medel. 
 
Ansvarsförbindelser  2021 2020 
Leasingbilar, framtida åtagande  671 0 
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KASSAFLÖDESANALYS (tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31 
 
Den löpande verksamheten 

   

Resultat efter finansiella poster  68 73 
Justering för av- och nedskrivningar  258 226 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

 326 299 

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -473 2 334* 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  2 063 790 
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  1 916 3 423 
    
Investeringsverksamheten    
Investering i materiella anläggningstillgångar  -113 0 
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -113 0 
    
Finansieringsverksamheten  - - 
Förändring av låneskuld    
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - - 
    
Årets kassaflöde  1 803 0 
Likvida medel vid årets början  3 423 0 
Likvida medel vid årets slut  5 226 3 423 
 
* Jämförelseår 2020 är justerat. Koncernkontot klassificerades tidigare som övrig fordran. Från 2020 
klassificeras bankkontot som likvida medel. 

Redovisningsprinciper och noter 

Redovisningsprinciper 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund följer i allt väsentligt den Kommunala Redovisningslagen (KRL) 
och tillämpar de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. 

De anställdas fordringar 
Sparade semesterdagar har skuldbokförts som kortfristig skuld och inkluderar PO påslag. 
Beräkningen är gjord per 2021-12-31. 
 
Anläggningstillgångar 
Tillgångarna har i balansräkningen tagits upp till det värde som åsattes inventarierna i samband med 
försäljningen från förbundsmedlem Simrishamns kommun till Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 
minskat med avskrivningar. Nya investeringar har upptagits till anskaffningsvärdet. 

Avskrivningar 
Kostnaderna består av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på objektens 
anskaffningsvärde. Avskrivningstiderna följer i huvudsak kommunförbundets rekommendationer och 
avskrivningarna påbörjas innevarande år. 
 
Kundfordringar 
Kundfakturor utställda efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har fordringsbokförts och 
tillgodogjorts årets redovisning. Fordringarna är värderade till det belopp de beräknas inflyta. 
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Leverantörsskulder 
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret, har skuldbokförts och 
belastar årets redovisning.  
 
Tillgångar och skulder 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges. 
 
Noter (tkr) 
 
Not 1 
Verksamhetens intäkter avser medlemsintäkter från de tre medlemskommunerna samt externa 
intäkter från tillsynsområden Miljöskydd, Livsmedel och Hälsoskydd. 

 
Medlemsintäkter 2021 2020 Ägarandel i % Utfall i %* 
Ystad 2 019 2 804 43,1 43,2 
Simrishamn 1 590 2 192 33,7 34,0 
Tomelilla 1 066 1 509 23,2 22,8 
Summa 4 675 6 505   
     
Myndighetsutövning 10 194 9 920   
Övriga intäkter 1 622 982   
Totala intäkter 16 491 17 407   

 
* Utfallet av medlemsavgifterna skiljer sig något från ägarandelen. Det beror på att medlemsavgiften 
även används till finansiering av alkoholenheten, vilken använder fördelningsnyckeln andel 
stadigvarande alkoholtillstånd. 
 
Not 2 
Anställda och personalkostnader: 

 
Antal anställda 2021-12-31 2020-12-31 
Antal tillsvidareanställda 15 17 
varav kvinnor 10 10 
varav män 5 7 
Antal anställda omräknat till heltid 14,9 16,9 
   
Löner, arvoden och ersättningar   
Förbundsledning och direktion 1 125 1 081 
Övriga anställda 7 203 7 365 
Summa 8 328 8 446 
   
Pension och övriga sociala 
kostnader 

  

Pensioner och liknande förpliktelser 1 049 1 098 
Övriga sociala kostnader 2 422 2 213 
Summa 3 471 3 311 
   
Sjukfrånvaro (%)   
Total sjukfrånvaro 1,4 4,2 
Andel av sjukfrånvaro som avser 60 
dagar eller mer 0,0 31,6 
Sjukfrånvaro för kvinnor 1,7 5,0 
Sjukfrånvaro för män 0,8 3,1 
Sjukfrånvaro för anställda upp till 29 år 0,0 4,8 
Sjukfrånvaro för anställda 30-49 år 1,7 0,8 
Sjukfrånvaro för anställda 50 år eller 
äldre 

1,4 5,7 
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Not 3 
Total kostnad för räkenskapsrevision är 72 tkr (72) för räkenskapsår 2021. 
Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna är 64,8 tkr (64,8). Förbundet gör 
bedömningen att 90% av revisionsuppdraget avser de sakkunnigas granskning av räkenskaperna. 
 
Not 4 
Avskrivningar: 
236 tkr (226 tkr) utgörs av planenliga avskrivningar, vilka beräknas på anläggningstillgångarnas 
anskaffningsvärde. Årets kostnad grundas på investeringar till och med december 2021. 
 
Not 5 
Året resultat, avstämning mot balanskravet 
2021 års resultat på 68 tkr innebär att Ystad-Österlenregionens miljöförbund för år 2021 uppfyller 
balanskravet enligt kommunallagen.  
 2021 2020 
Enligt resultaträkning 68 73 
Avgår reavinst - - 
Justerat resultat 68 73 
   
Not 6 
 2021-12-31 2020-12-31 
Materiella 
anläggningstillgångar 

  

Ingående anskaffningsvärden 2 525 2 525 
Inköp under året 112 0 
Försäljning/utrangering - 110  -  
Utg. ackumulerade 
anskaffningsvärden 

2 527 2 525 

   
Ingående avskrivningar - 1 670 - 1 443 
Försäljning/utrangering 89 - 
Årets avskrivningar - 236 - 227 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

- 1 817 - 1 670 

Summa 710 855 
 

Not 7 
 2021-12-31 2020-12-31 
Övriga fordringar   
Avräkning Ystads kommun 0 0* 
Fordran moms och skatt 1 330 1 244 
Förutbetalda kostnader 397 313 
Övriga interimsfordringar 26 24 
Övriga fordringar - - 
Summa 1 753 1 581 
 
* Jämförelseår 2020 är justerat. Koncernkontot klassificerades tidigare som övrig fordran. Från 2020 
klassificeras bankkontot som likvida medel. 
 
Not 8 
 2021-12-31 2020-12-31 
Övriga skulder   
Personalskatt och sociala avgifter 404 420 
Upplupen semesterlön 264 311 
Upplupen pensionskostnad 535 805 
Övriga interimsskulder 144 15 
Avräkning medlemskommunerna 2 819 825 
Summa övriga skulder 4 164 2 376 
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