
I foldern finns lite om vårt dagliga arbete. På vårt intranät hittar du rutiner, 
policys och riktlinjer, då innehållet i foldern inte är heltäckande. 

Om du saknar någonting, säg till så uppdaterar vi foldern!

PERSONALHANDBOK

Välkommen till miljöförbundet!



Annelie Närlundh
von Segebaden           0417-57 35 10   0766-223510 annelie.narlundh@ystadosterlenmiljose

Carina Barthel  0417-57 35 23   0766-223523  carina.barthel@ystadosterlenmiljo.se

Christer Persson 0417-57 35 07   0766-223507  christer.persson@ystadosterlenmiljo.se

Christina Persson 0417-57 35 18   0766-223518  christina.persson@ystadosterlenmiljo.se

Eva Karlsvärd  0417-57 35 13   0766-223513  eva.karlsvard@ystadosterlenmiljo.se

Frida Paulsson             0417-57 35 06   0766-223506 frida.paulsson@ystadosterlenmiljo.se

Indre Traksele  0417-57 35 08   0766-223508  annika.hakansson@ystadosterlenmiljo.se

Ing-Marie Jönsson 0417-57 35 03   0766-223503  ing-marie.jonsson@ystadosterlenmiljo.se

Ingrid Magnusson 0417 -57 35 26  0766-223526  ingrid.magnusson@ystadosterlenmiljo.se

Joanna Ogrodonik 0417-57 35 20   0766-223520  joanna.ogrodonik@ystadosterlenmiljo.se

Jonathan Tallgård 0417-57 35 02   0766-223502  jonathan.tallgard@ystadosterlenmiljo.se

Jonathan Laike Ståhle 0417-57 35 22   0766-223522  jonathan.laikestahle@ystadosterlenmiljo.se

Jon Hall 0417-57 35 04   0766-223504  jon.hall@ystadosterlenmiljo.se

Linn Ljungdahl  0417-57 35 27   0766-223527  linn.ljungdahl@ystadosterlenmiljo.se

Manal Hasan  0417-573509     0766-223509 manal.hasan@ystadosterlenmiljo.se

Mats Bergström 0417-57 35 12   0766-223512   mats.bergstrom@ystadosterlenmiljo.se

Michalis Christofinis  0417-573519     0766-223519   michalis.chrisofinis@ystadosterlenmiljo.se 

Olof Larne  0417-57 35 21   0766-223521   olof.larne@ystadosterlenmiljo.se

Sarah Olsson               0417-573508     0766-223508 sarah.olsson@ystadostermiljo.se

Susanne Alhamouri    0417-57 35 05   0766-223505 susanne.alhamouri@ystadosterlenmiljo.se

Towe Nilsson  0411-57 71 49   0411-577149 towe.nilsson@ystad.se

Ulf Davidson    0417-57 35 17   0766-223517  ulf.davidson@ystadosterlenmiljo.se

Ulf Olsson  0417-57 35 14   0766-223514  ulf.olsson@ystadosterlenmiljo.se

Vi som jobbar här:



Miljöförbundets ledord och spelregler

I korthet gäller följande:

LEGALITET - Vi känner till och följer de lagar och regler som gäller.
OBJEKTIVITET - Alla måste kunna lita på att Ystad-Österlenregionens miljöförbund agerar sakligt 
och opartiskt.
RESPEKT - Vi behandlar alla människor lika och med respekt.
NYFIKENHET - Med en nyfiken, undersökande inställning gentemot varandra tar vi vara på grup-
pens erfarenheter och kunskaper och lägger grunden för delaktighet och engagemang.
EFFEKTIVITET OCH SERVICE - Ystad-Österlenregionens miljöförbundet förenar effektivitet 
med service och hög tillgänglighet.

6 viktiga spelregler på arbetsplatsen

1. Håll mötestider Visa respekt genom att hålla tiden, kom förberedd och håll dig till ämnet.
2. Håll dig till fakta Låt inte känslor styra, var saklig och håll dig till fakta.
3. Kvittera alltid nyttan Skapa värde åt andra, din arbetsinsats har stor betydelse för andra.
4. Välj dina ord Välj att använda positiva ord som visar respekt för andra och uttrycker att allt är 
möjligt-det sätter stämningen i gruppen.
5. Ta fasta på det som avviker sök efter fakta eller observationer som motsäger din tidigare kunskap 
eller vad du vill och tror på. Ett förslag, lösning eller rekommendationer utan avvikelser är inte 
framtaget med eftertanke.
6. Ta itu med obehagligheter Ta för vana att ta tag i saker direkt, det blir till slut en vana.



GOD KVALITÉ PÅ MILJÖFÖRBUNDE

Gott bemötande

• respektfullt och professionellt bemötande (t ex saklig, opartisk, tillgänglig, återkoppla) 
• tydlighet i målet med varje inspektion/kontroll och med vilka lagar och regler som gäller i varje 
inspektion/kontroll
• enkel och tydlig vägledning till verksamhetsutövare och medborgare
• inta motpartens perspektiv vid kravställan utan att göra avkall på det som är nödvändigt 
• motivera besluten väl

Rättssäker hantering

• följa lagar och regler 
• likabehandling vid liknande ärende
• tillräcklig kompetens inom förvaltning och direktion

Ändamålsenlig process

• planering, arbeta efter välanpassade rutiner, löpande utvärdering (effektiv process)
• genomtänkt tillsyn det vill säga utgå från det som är viktigt i den aktuella verksamheten och 
genomföra den så att den kan leda till bättre miljö och hälsa 
• förebyggande perspektiv
• arbeta långsiktigt



ATT ARBETA SOM MILJÖINSPEKTÖR ELLER ALKOHOLHANDLÄGGARE
                                                                                                                            

På intranätet finns ett dokument som heter uppdragsbeskrivning för miljöinspektörer och alkoholhand-
läggare. Dokumentet ska vara grunden i vårt arbete. Dokumentets beskriver ett coachande arbetssätt där vi 
delar med oss av god råd och exempel, utan att vara konsulter.



Vad förväntar sig arbetsgivaren av dig som anställd inom miljöförbundet?

Grundkrav i anställningen: 
• Utföra arbete
• Följa våra rutiner
• Vara delaktig i vår arbetsmiljö
• Att alltid ha dem vi är till för i fokus
• Samarbeta och vara lojal

Utöver de grundläggande kraven så ska du aktivt arbeta för att föra miljöförbundet framåt genom att 
komma med goda idéer och synpunkter. Tänk på att det finns inte bara en lösning på saker och ting. 
Vi pratar till varandra i en trevlig samtalston och med öppna frågor. Vill du komma med kritik tänk 
på att framföra den konstruktivt! 

Det är allas ansvar att vi följer fastställda regler, rutiner, värderingar och värdegrunder samt annat 
som beslutas och som gäller för oss på miljöförbundet. Vi värnar om att alla ska trivas på vår arbets-
plats och att alla ska känna sig önskade, delaktiga och värdefulla. Tänk på att vi är varandras arbets-
miljö. Nedan finns några exempel på vad som är viktigt i det dagliga arbetet.

Att bidra till en god arbetsmiljö
• Vi hjälper och stöttar varandra.
• Ger varandra feedback.
• Kommunicerar öppet och ärligt med varandra i en vänlig samtalston.
• Pratar med varandra - inte om varandra.
• Respekterar mötestider och andra överenskommelser.
• Vi engagerar oss i de beslut och mål som direktionen fattat och gör det bästa av uppdraget.



• Behandlar och respekterar varandra och ser varandras 
olika fördelar

Samverkan
• Vi upprätthåller goda relationer med varandra inom 

arbetsplatsen. Både mellan arbetstagare/arbetstagare, 
chef/arbetstagare, chef/direktion och mellan direk-
tion/arbetstagare.

• Vi bidrar med kompetens för att uppnå ett gott resul-
tat för arbetsplatsen.

• Vi samarbetar inom de olika arbetsgrupperna och 
inom hela arbetsplatsen.

Allmänt om vår arbetsplats

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet består av ordförande, vice ordförande 
och andre vice ordförande. När partierna är i majoritet 
i arbetsutskottet så är det ytterligare en förtroendevald 
som sitter med från oppositionen. Mötena protokollförs 
och vid vissa tillfälle tar arbetsutskottet även beslut när 
det gäller alkohol- och tobakstillstånd. I första hand är 
arbetsutskottets uppdrag att gå igenom ärendena som ska 
upp för beslut i direktionen. På dessa möten sitter direk-
tionssekreterare och miljöchef med och de handläggare 
som har ärende för beslut är själva med och drar dessa. 

Direktionsmöte
Direktionen planerar för 9 möten/år, om det finns ärende 
som ska upp för beslut. I direktionen sitter 9 ledamöter 
(3 förtroendevalda politiker från varje medlemskommun) 
och 9 ersättare (3 förtroendevalda politiker från varje 
medlemskommun). Mötena hålls vanligtvis måndag f.m. 
Protokoll från mötena finns på vår hemsida. Direktions-
sekreterare och miljöchef är alltid med, och handläggarna 
redovisar sina egna ärenden som ska upp för beslut eller 
presenterar rapporter som sammanställts. Direktionsmö-
tena sker både fysiskt och ibland digitalt över Teams. 
Ny direktion väljs på första mötet efter valet när det är 
ny mandatperiod. Det finns ett uppgjort schema vilken 
kommun som har ordförandeposten, vice etc. 



Verksamhetsmöte
Verksamhetsmöte sker varje vecka och miljöchefen tar upp sådant som alla behöver känna till som 
berör vår verksamhet och för att alla ska känna sig delaktiga i miljöförbundet. Mötet är obligatoriskt 
för alla. För närvarande är det verksamhetsmöte kl 8.15-8.30 varje onsdag och över Teams.

Arbetsplatsträffar (APT)
Varje månad utom i juli är det arbetsplatsträffar (APT). Mötet är obligatoriskt och det är i första 
hand till för att arbeta vidare med arbetsmiljöfrågor. Mötena kommer att hållas på miljöförbundet 
om inget annat meddelas. Vi kommer att försöka ha olika teman och du får gärna ta upp sådant 
som du tycker vi behöver utveckla på miljöförbundet. Mötet börjar alltid med rundan runt d v s 
varje arbetsgrupp får 5 minuter att berätta om något man vill dela med sig av. En grupp har sedan 
ca 30 minuter till att berätta om något ärende, handläggning eller annat som kan utveckla oss alla 
och gruppkänslan. Alla arbetsplatsträffar startar med frukost kl 8.30 och mötet börjar kl 9. Mötena 
avslutas senast 10.30 om vi inte har något speciellt som ska avhandlas. Kommer mötet att vara läng-
re kommer det att aviseras i förväg. Inför varje kalenderår upprättas ett schema om vilka två som 
är frukostvärdar, vem som är ordförande och vem som för minnesanteckningar. Om du av någon 
anledning inte kan ta ditt uppdrag så är det ditt ansvar att byta eller ordna med någon annan som tar 
ditt uppdrag.  

Vår organisation 
Vi har en platt organisation d.v.s. en miljöchef och inga mellanchefer. Stf chef går in när ordinarie 
miljöchef är borta mer än tre arbetsdagar för att vi ska ha en effektiv handläggning t.ex. vid beslut. Stf 
chef har även ett övergripande ansvar att hålla i månadsuppföljningar. Tjänsten är ingen chefstjänst 
utan ett stöd till miljöchefen. Vi arbetar i olika grupper och f.n. finns miljö, hälsoskydd, ALLT-grup-
pen och administration.



VP (verksamhetsplan)
Verksamhetsplanen upprättas varje år och presenteras för direktionen i oktobermötet i samband 
med att budget för kommande år ska beslutas. Dokumentet är övergripande och berättar i stora drag 
om vår verksamhet och vilka områden som ska inspekteras/kontrolleras kommande år. Direktionen 
beslutar också om målen under hösten inför kommande år. I verksamhetsplanen finns även vilka 
fokusområden som grupperna valt att arbeta lite djupare med under kommande år. Gruppen har ett 
gemensamt ansvar att hjälpa varandra så planen följs. 

Tillsynsplan
Det finns upprättat en tillsynsplan för vilka verksamheter som det ska bedrivas tillsyn på under inne-
varande år och de tre kommande åren. För livsmedelskontrollen finns även en treårig kontrollplan 
upprättad och beslutad av direktionen. Det är allas ansvar att kontinuerligt titta på tillsynsplanen så 
att tillsynstimmar och tillsynsintervall stämmer. 

Register i Castor
Castor ska vara hjärtat i vår verksamhet. Alla register ska vara uppdaterade och det är din uppgift att 
bidra till att registerna är aktuella. 

Strategisk planeringsgrupp
Strategisk planeringsgrupp består av miljöchef och gruppledare. Gruppen har som uppgift att bl a 
tillse att det finns långsiktiga planer vad gäller vårt uppdrag när det gäller tillsyn.



Castorgruppen
Castorgruppens uppdrag
Castorgruppen ansvarar för 
• att ärendehanteringssystemet Castor används som ett 
praktiskt arbetsverktyg med ett digitalt arbetssätt samt 
• att aktivt bidra till utvecklingen av och underlätta 
utsökningar i systemet.
Castorgruppen representeras av en medarbetare från 
varje arbetsgrupp och har möten en gång i veckan. 
Uppgiften är att inhämta frågor, förslag eller synpunkter 
från kollegorna i respektive arbetsgrupp och framföra 
detta på Castorgruppens veckomöten samt att följa upp 
föregående veckas anteckningar/frågeställningar.
Representanten från arbetsgruppen ansvarar för att åter-
koppla till sina kollegor i gruppen vad som diskuterats i 
Castorgruppen och vad man kommit fram till där.
Vid behov sammankallar Castorgruppen samtlig perso-
nal för genomgång av nyheter/uppdateringar.
Castorgruppens sammankallande person ska stämma 
av med miljöchefen vid större beslut som berör alla i 
personalen.

Samsynsgruppens uppdrag
För att säkerställa rättssäkerhet och gott bemötande har 
samsynsgruppen i uppdrag att skapa förutsättningar 
för en likvärdig tillsyn eller likvärdig handläggning på 
miljöförbundet.
Samsyngruppen leds av MC och består för övrigt av 
två medarbetare från miljögruppen och två medarbetare 
från hälsoskyddsgruppen. När behov finns kallas även 
medarbetare från ALT-gruppen och Admin-gruppen till 
möte. 
Samsynsgruppens uppdrag består i att ta fram rutiner 
och mallar som skapar förutsättning för likvärdig tillsyn 
och handläggning. 
MC har ansvar för att skicka ut dagordning innan mötet 
för att möjliggöra förberedelser. Minnesanteckningar 
förs vid mötet en uppgift som alternerar mellan mötes-
deltagarna.  

Uppföljningsmöte
Uppföljningsmöte hålls minst en gång i kvartalet med 
den grupp du arbetar i för att följa upp tillsyn- och verk-
samhetsplanen. Ta gärna upp sådant på mötet som kan 
bidra till att arbetet underlättas, blir roligare, effektivare 
eller om du handlägger något ärende som är svårt och 
komplicerat. Känner du att du inte hinner med din VP 
så är det ditt ansvar att ta upp detta med miljöchefen i så 



god tid så möjligt så att vi kan hjälpas åt att prioritera.

Veckomöte
Varje vecka håller vi korta pulsmöten på 5-10 minuter för att se över hur arbetssituationen ser ut för 
var och en, men du tar även upp sådant som miljöchefen bör känna till. 

Distansarbete
Som arbetsgivare så tror vi att det blir en bättre balans mellan arbetsliv och fritid när det finns 
möjlighet att arbeta hemifrån. Vi ser också miljövinster. Det finns möjlighet att arbeta hemifrån två 
dagar i veckan om arbetet så tillåter det. Arbetsgruppen måste vara överens om vilka dagar var och 
en arbetar hemifrån. Tisdagar träffas vi alla på miljöförbundet för att upprätthålla en god arbetsmil-
jö. Innan distansarbete påbörjas skrivs ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det finns 
en distanslista på YOMF:en där du skriver i vilka dagar som du arbetar hemifrån och som ska vara 
ifylld senast fredagen innan kommande vecka. Blir det förändringar så är det ditt ansvar att sätta 
”plupp” på tavlan vid flexklockan. Vid distansarbete meddelar du expeditionsmailen när du börjar 
och slutar arbetet.

Inspektion/kontroll 
Arbetet med att utföra inspektion/kontroll utförs i första hand av en inspektör. Det finns en upprät-
tad rutin om vid vilka tillfällen mer än en inspektör kan, och ska vara närvarande. Har du personlig 
anknytning till någon verksamhet så berätta det för oss, då det är olämpligt att inspektera eller hand-
lägga sådana ärenden. Vi vill att alla våra verksamheter ska arbeta och vara miljövänliga och därför 
lägger vi upp inspektioner/kontroller så minst två verksamheter besöks när du bokat bilen. Om det 
är ett bokat besök så tänk på att avisera ditt besök till verksamheten via mail, sms eller telefon nå-
gon dag innan du ska besöka dem, det ger ett trevligt intryck för de som vi ska möta.



Inspektionsrapport
Protokoll ska i första hand lämnas på plats i samband 
med besöket. Om det är ett komplicerat ärende eller 
många punkter som ska kontrolleras så ska protokollet 
vara verksamhetsutövaren tillhanda senast 1 vecka efter 
inspektion/kontroll och i första hand ska inspektions-
protokollen mailas ut. 

Påbörja inspektion/kontroll där du utgår hemi-
från/avslutar hemma
Om du vill börja dagen hemifrån så ska det vara för-
ankrat innan och när du startar sänd ett sms 0766-223523 
(Carina) eller meddela expeditionsmailen att du påbörjar 
dagen. Om du vill avsluta hemma så förankra det innan 
och sänd ett sms 0766-223523 (Carina) eller meddela 
expeditionsmailen när du avslutat din dag. Anledning-
en till detta är att arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret 
under hela din arbetsdag, samt att vi vill veta att allt gått 
bra under dagen och att det gått bra på dina tillsynsbesök. 
Om du ligger ute med parkeringsavgifter eller har kört 
med egen bil i tjänsten så ska det läggas in i självservice 
och kvitto ska lämnas in. Ingen utbetalning sker under 
50 kr. Körersättning: Km-ersättning: 2,90 varav 1,05 är 
skattepliktig och 1,85 ej skattepliktig. 

Klagomål
Klagomålsärenden ska vara påbörjade senast inom tre 
arbetsdagar. Se upprättad rutin hur handläggningen ska 
utföras.

Rutiner
Vi har många rutiner som du ska känna till som berör oss 
alla. Dessa finns samlade på intranätet. Saknar du någon 
rutin så säg till så upprättar vi en ny.

Blanketter
Finns på vårt intranät om t.ex. ansökan om att gå ner i tid 
när man har barn under 12 år. 



Hot och våld
Vi har nolltolerans om att känna sig hotad. Det finns en 
rutin om hot och våld som alla ska känna till. Vi åker 
aldrig ensamma på de ställen vi vet att det kan ”hetta till”. 
Vi kan ibland känna obehag men det ska inte blandas ihop 
med att man känner sig hotad. Känner du dig osäker om 
du ska ut på tillsyn så meddela expeditionsmailen att de 
ringer upp dig vid ett visst klockslag. Det är helt ok att 
avbryta en inspektion om man känner att det börjar bli en 
otrevlig stämning. Att avbryta inspektionen kan vara svårt 
men ha funderat innan för dig själv vad du ska säga. Du 
kan t.ex. säga: Oj, nu har jag glömt att jag skulle på möte 
då o då, jag är sen och måste tillbaka med bilen till konto-
ret omgående, jag mår inte bra och återkommer en annan 
dag etc. Alla lögner är OK om du situationen är ansträngd 
eller du känner dig hotad. En annan sak som du kan tänka 
på är att alltid sätta bilen i rätt körriktning så att du snabbt 
kan ta dig därifrån, och lås inte bilen! Det finns också 
en upprättad rutin inför hotfull aktivitet som är viktig att 
känna till och gå igenom.

Arbetskläder
Miljöförbundet tillhanda håller arbetskläder. Och f.n. har 
vi Sahlins som leverantör. Ofta använder vi engångs-
material och detta beställer du hos Christer. Behöver du 
några arbetskläder förankrar du det med miljöchefen. 
Tvättmaskin finns i källaren i omklädningsrummet. Om 
du ska tvätta, fråga om dina kolleger också har något 
som ska tvättas så att maskinen körs fullmatad.

Kafferaster
Två gånger om dagen bjuder vi på 15 minuters kaffepaus 
som sker på betald arbetstid. På förmiddagen mellan kl 
9.00 - 9.30 och på eftermiddagen mellan kl 14.30-15.00.



Köksvecka
Alla hjälps åt med sysslorna i köket. Vi samarbetar två och två och i uppdraget ingår bl.a. att sät-
ta på kaffe, koka tevatten och se till att det är någorlunda ordning i köket. Kaffe och tevatten ska 
vara klart kl 9 och kl 14.30. Om du är förhindrad att ta ditt uppdrag så ska du se till att det finns 
ersättare. Det är ditt ansvar för allas trevnad!  

Sjukdom
Om du inte kan komma till arbetet meddela expeditionsmailen eller miljöchefen innan arbetet 
startar.  Du får gärna kontakta en kollega också men inte istället för expeditionsmailen eller 
miljöchefen. Efter dag 8 måste du lämna sjukintyg från läkare. Vi kontaktar dig under sjukdoms-
tiden om du är borta en längre tid för att vi bryr oss om våra medarbetare. 
Tänk på att du ska kontakta oss om du får förlängd sjukskrivning eller annat som kan vara nyttigt 
för oss att veta. Det kan t.ex. vara så att du ska arbeta i en lägre tjänstgöringsgrad när du är tillba-
ka eller behöver ha andra arbetsuppgifter under en period. Så fort du är tillbaka i tjänst så skriv in 
din frånvaro i Personec.

Larm
Vi har larm som går på under kvällen och den som kommer först på morgonen slår av larmet. 
Tag reda på din kod och hur du gör om du råkar sätta på larmet!

Bilbokning och egen bil 
På miljöförbundet finns fyra elbilar som vi alla delar på. Det finns en excelfil där alla bokar bilar.  
Vill du köra med egen bil är det helt ok under förutsättning att du förankrat det innan. Om du 
inte ska ha den bokade bilen se till att avboka den i god tid. Meddela den som står i kö att bilen 
är ledig. Om ingen står i kö skicka ut ett mail till hela MF så att alla har möjlighet att boka den 
bil du skulle haft. I första hand bokas bilen fram till kl 12 och efter kl 12.30. Christer är den som 
ansvarar, läs mer i vår bilrutin om vad som gäller.

Medarbetarsamtal 
En gång per år hålls medarbetarsamtal. Detta är ett ömsesidigt verktyg för chef och medarbetare, 
där man formulerar och diskuterar mål och följer upp arbetsresultat. På mötet diskuterar vi även 
en utvecklingsplan, aktuella kurser eller annat som du funderat på. Mötena sker efter en mall 
som du får ut i god tid så du kan förbereda dig inför samtalet.

Lönesamtal 
Lönesamtalet ingår i löneöversynen och är ett planerat samtal. Chef och arbetstagare diskuterar 
nådda mål samt prestation i förhållande till lönekriterium där vi bl.a. också tar upp hur du ut-
vecklat miljöförbundet, dina kolleger eller annat som gjort att miljöförbundet tagit ett steg fram-
åt. Lönesamtalet utförs i dialogmodell enligt fack förbundens riktlinjer. Mötena sker efter en mall 
som du får ut i god tid så du kan förbereda dig inför samtalet.  



Friskvård
Vi tror att medarbetare som har en sund livsstil mår bättre, är friskare och har mer ork till jobbet och som 
medarbetare kan du få totalt 3000 kr år. Vi följer skatteverkets regler och du kan läsa mer vad som ingår 
inom området. Om du väljer massage tänk på att det ska var en förebyggande kontorsmassage. Viss massa-
ge klassas som SPA-behandlingar och ingår inte i skatteverkets regler om friskvård. Kvitto ska lämnas och 
du får inom ett par dagar beloppet insatt på ditt bankkonto.

Tjänsteresa
En tjänsteresa anses påbörjad vid tidpunkt för avresa från miljöförbundet eller bostaden och anses som 
avslutad vid tidpunkt för återkomst till miljöförbundet eller bostaden. Det beror på vart resan går och hur 
många timmar som tjänsteresan varar.  

Extern representation 
Vid extern representation erbjuds ingen alkohol. Behörig att besluta om extern representation är ordföran-
de i direktionen och miljöchefen. 

Intern representation
Med intern representation avses förtäring vid möten och sammankomster etc. Vid förmiddagsmöte en 
smörgås med pålägg och vid eftermiddagsmöte enklare kaka eller vetebröd. Miljöchefen beslutar.

Löneutbetalning
Lönen utbetalas den 27:e varje månad eller arbetsdagen närmast före om ordinarie utbetalningsdag infaller 
på lördag eller söndag. 



Semester eller annan ledighet som föräldraledigt, flex etc.
När du planerar att boka semester så förankra detta innan med miljöchefen och dina kolleger så 
att det inte är planerat någon aktivitet. Efter att du förankrat och fått ett ok lägg in ansökan om 
semester i självservice som därefter beviljas och sänds till lönehandläggaren. 
Skall du vara föräldraledig så ska ansökan vara inne senast två månader innan tjänstledigheten 
ska träda i kraft. Flexledighet förankras med miljöchefen och du skickar därefter mail till Christer 
med kopia till miljöchefen. Sommarsemestern ska vara som lägst tre veckor och du har enligt lag 
rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet. Arbetsgruppen kommer själv överens hur semes-
tern läggs upp så att det finns någon i tjänst som kan ta de akuta ärendena.

Extra lediga dagar
Vid omförhandling av flextidsavtalet kom vi överens om att bevilja 2 extra lediga dagar i samband 
med huvudsemestern. 

Extra semesterdagar
Du har möjlighet att ansöka om att byta semesterersättning mot extra semesterdagar. Ansökan ska 
vara inlämnad senast den 15 december året innan bytet avses och för att det ska beviljas ska alla 
årets innevarande semesterdagar var uttagna. Om du har 25 semesterdagar får du 5 extra semes-
terdagar och om du har 31 eller 32 semesterdagar så får du 6 extra semesterdagar.

Ledighet med lön
Ledighet med lön gäller bl.a. vid akut förstagångsbesök hos tandläkare eller läkare, blodgivning, 
eller nära anhörigs dödsfall m.m. Det bedöms alltid med en avvägning från fall till fall och ska 
vara förankrat med miljöchefen före ledigheten. Blodgivning ska ske i anslutning till arbetets bör-
jan eller avslut och förankras med miljöchefen. Se vidare rutin.

Ledighet utan lön
Ledighet utan lön gäller bl.a. vid vård av närstående person eller barn och för trängande famil-
jeskäl. Det bedöms alltid med en avvägning från fall till fall. Se vidare rutin.

Planerad frånvaro för mail
När du är borta mer än tre arbetsdagar ska det finnas autosvar på din mail. Vi har en rutin med 
vilken text som ska användas externt på vårt intranät.

Telefon
Telefonen är ett viktigt redskap för att komma i kontakt med oss. Glöm därför inte att ställa om 
den vid tjänsteärende, när du av någon anledning är upptagen eller när du har semester. Om du har 
eftermiddagsmöte som slutar ca 15 och du vet att du tänker gå hem därefter ställ om telefonen att 
du är anträffbar dagen efter. Grupperna ska ha någon inom gruppen som svarar i telefon fram till 
kl 16 måndag-torsdag och fram till kl 15 på fredagar. Arbetsgruppen ska bemanna telefonen till kl 
16 vintertid och till kl 15 sommartid.

Sjukt barn
När du varit hemma med sjukt barn så skriv in detta i självservice.



Kurser/sammankomster/utbildning
Ska vara förankrat och beviljat av miljöchefen. I första hand går en i gruppen och delger sedan sina kolle-
gor efter kursen. Ibland är det ok att flera går och det bedöms vid varje kurstillfälle. Förklara varför just du 
ska gå på kursen/mötet!

Företagshälsovård
Miljöförbundet erbjuder företagshälsovård hos Previa. Miljöchefen är den som beställer uppdraget på Pre-
via via en särskild blankett som ska fyllas i.

Skyddsombud
F.n. har vi inget skyddsombud på arbetsplatsen.

Flexibel arbetstid
Vi har flexibel arbetstid mellan 6.30-19.00. Normal arbetstid är mellan 8.00-16.30 med avbrott för lunch 
på 30 minuter. Fast arbetstid är mellan 9-11.30 och 13.00-15.00. Flexibel arbetstid bygger på förtroende 
och ömsesidig respekt mellan arbetsgivare och arbetstagare, och gäller under förutsättning att du tar hän-
syn till i första hand verksamheten men också dina medarbetare. 

Lägre tjänstgöringsgrad om du har barn under 12 år
Lägre tjänstgöringsgrad (minskning med högst 25 %) kan du ansöka om du har barn under 12 år. Enligt lag 
så får vårdnadshavare vara hemma till barnen fyller 8 år. På miljöförbundet har direktionen tagit ett beslut 
på att alla som har barn har möjlighet att vara hemma tills barnet fyller 12 år (minskning med högst 25%). 
Tänk på att din ansökan om att ledighet ska vara inlämnad senast två månader innan den träder i kraft.



Alkohol-och drogpolicy
Arbetsplatsen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund ska vara fri från alkohol och droger vilket inne-
bär att anställda inte får inta eller vara påverkade av alkohol eller droger på arbetstid.  

Policy om rökfri arbetstid
Vi vill vara en hälsofrämjande arbetsgivare. Vad innebär rökfri arbetstid? 
• Rökfri arbetstid innebär att det inte är tillåtet att röka under arbetstid eller kortare pauser.
• Lunchrasten räknas inte som arbetstid och är därmed undantagen. 
• Rökning är inte heller tillåten i direkt anslutning till arbetsplatsen, till exempel utanför entrén. 

Policy och riktlinjer för bisysslor 
Med bisyssla menas en verksamhet som man har vid sidan om sin ordinarie anställning. Exempelvis an-
ställning hos annan arbetsgivare eller arbete i egen regi. Är du osäker på om det är en bisyssla så läs mer 
i vår rutin som beslutats av direktionen.

Traktamente
När du åker på resor inom arbetet så utgår det traktamente 110 kr/halvdag och 220 kr/heldag. Efter du 
varit iväg ska detta läggas i självservice så att det kan beviljas och skickas till lönehandläggaren.

Restid 
Restid och restidsersättning regleras i AB § 24 färdtid. 

Resor
I första hand ska resor till kurser och möten ske via kommunala medel och i första hand då med tåg. När 
du ska på resa och behöver biljett så är det Christer som bokar dessa. 

Terminalglasögon
Vi har riktlinjer för terminalglasögon och ingen speciell optiker som vi anlitar. Se vår rutin om detta.

Vill du veta mer? Kolla på vårt intranät eller kom och fråga!


