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   Anslag/Bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organisation  Miljöförbundet Blekinge Väst - Förbundsdirektionen 
Sammanträdesdatum  2023-02-02 
Datum då anslaget publiceras  2023-02-10 Datum då anslaget tas ner 2023-03-05 
Förvaringsplats för protokollet  Miljöförbundets lokaler, Klostergatan 1, Sölvesborg 
 
Underskrift   ........................................................... 
   Hilda Widerberg 

Plats och tid  
 
 
Beslutande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga närvarande 
 
 
 
 
Justerare 

Justeringens plats och tid 

 
Sekreterare 

 

 
Ordförande §§ 1-6 
 
 
 
 
Ordförande §§ 7-13 

 

Justerare 

Miljöförbundet Blekinge Väst torsdagen 2 februari 2023 
klockan 13:00-16:20 
 
Bengt-Åke Karlsson (M), ordförande §§ 1-6 
Linda Rehn (S), ordförande §§ 7-13 
Anna Blissing (C) 
Torsten Cairenius (M) 
Tommy Strannemalm (SD) 
Johnny Persson (S) i Per-Ivar Johanssons (C) frånvaro  
Kenth Cronqvist (SoL) i Sara Helgefalks (M) frånvaro 
Jörgen Larsson (S)  
Casper Borgström (SD) deltog §§ 1-6 
Katarina Johansson (S) i Casper Borgströms (SD) frånvaro  
§§ 7-14 
 
Katarina Johansson (S) 
Johanna Randsalu, förbundschef 
Per-Ola Persson, avdelningschef 
Hilda Widerberg, adm. ass och nämndsekreterare 
 
Jörgen Larsson (S)  Paragraf §§ 1-13 

Miljöförbundet Blekinge Västs onsdagen den 10 Februari 

 

…………………………………………… 
Hilda Widerberg 
 

……………………………………………. 
Bengt-Åke Karlsson (M) 
 
 
……………………………………………. 
Linda Rehn(S) 

 
……………………………………………. 
Jörgen Larsson (S) 
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Se direktjusterat protokoll 

Se direktjusterat protokoll 

Behandlade ärenden           

§ 1 Fastställande av dagordning 3 

§ 2 Justering av protokoll 3 

§ 3 Val av ordförande 4 

§ 4 Val av 1:e vice ordförande 4 

§ 5 Val av 2:e vice ordförande 5 

§ 6 Val av ledamöter till arbetsutskott 5 

§ 7 Yttrande angående utrivning av dammanläggning, dnr. 2022/4152  

§ 8 Yttrande angående anmälan om tillsyn av gällande artskydd 6 
i området Vitahall, dnr. 2022/2809  

§ 9 Begäran om överlämnande av livsmedelskontrollen på detta  
livsmedelsobjekt till livsmedelsverket, dnr. 2023/191 

§ 10 Beslut om handlingsplan, dnr. 2022/3004 8 

§ 11 Tillsynsplaner för servering och försäljning av 9 
alkoholhaltiga drycker, dnr. 2022/3959  

§ 12 Förteckning över ärenden fattade på delegation under perioden 10 
2022-12-09 – 2023-01-26, dnr. 2023/215  

§ 13 Miljöförbundet informerar 11 
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§ 1  Fastställande av dagordning 
Beslut 

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst godkänner förslaget till 
dagordning. 

__________ 

§ 2 Justering av protokoll 
Beslut 

Bengt-Åke Karlsson (M) utses att jämte Miljöförbundets ordförande Linda Rehn (S) 
samt Jörgen Larsson (S) justera dagens protokoll 2023-02-10. 

Bengt-Åke Karlsson justerar §§ 1-6 och Linda Rehn justerar §§ 7-13, för vardera del 
av mötet som respektive person var ordförande. 

__________ 
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§ 3 Val av ordförande för förbundsdirektionen 
 

Beslut 

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att utse Linda Rehn (S) 
till ordförande för förbundsdirektionen under perioden 2023-2026. 

Bakgrund 

Enligt 3 § i förbundets förbundsordning, skall direktionen för varje mandatperiod utse en 
ordförande och två vice ordförande. Ordförande skall utses bland ledamöter från 
Olofströms kommun och förste vice ordförande skall utses bland ledamöterna från 
Karlshamns kommun. Andre vice ordförande skall utses bland ledamöter från något av 
de partier som utgjort minoritet vid valet av ordförande i direktionen. 

Olofströms kommunfullmäktige har föreslagit att Linda Rehn (S) ska utses till 
ordförande. 

 

___________ 
 

 
§ 4 Val av 1:e vice ordförande för förbundsdirektionen 
 

Beslut 

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att utse Tommy 
Strannemalm (SD) till 1:e vice ordförande för förbundsdirektionen under perioden 2023-
2026. 

Bakgrund 

Enligt 3 § i förbundets förbundsordning, skall direktionen för varje mandatperiod utse en 
ordförande och två vice ordförande. Ordförande skall utses bland ledamöter från 
Olofströms kommun och förste vice ordförande skall utses bland ledamöterna från 
Karlshamns kommun. Andre vice ordförande skall utses bland ledamöter från något av 
de partier som utgjort minoritet vid valet av ordförande i direktionen. 

Karlshamns kommunfullmäktige har föreslagit att Tommy Strannemalm (SD) 
ska utses till 1:e vice ordförande.  
 

__________ 
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§ 5 Val av 2:e vice ordförande för förbundsdirektionen 
 

Beslut 

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att utse Bengt-Åke 
Karlsson (M) till 2:e vice ordförande för förbundsdirektionen under perioden 2023-2026. 

Bakgrund 

Enligt 3 § i förbundets förbundsordning, skall direktionen för varje mandatperiod utse en 
ordförande och två vice ordförande. Ordförande skall utses bland ledamöter från 
Olofströms kommun och förste vice ordförande skall utses bland ledamöterna från 
Karlshamns kommun. Andre vice ordförande skall utses bland ledamöter från något av 
de partier som utgjort minoritet vid valet av ordförande i direktionen. 

Sölvesborgs kommunfullmäktige har inte lämnat något förslag gällande val av 2:e vice 
ordförande för förbundsdirektionen.  

____________ 
 

§ 6 Val av ledamöter till arbetsutskott 
 

Beslut 

Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att utse ordförande samt 
förste och andre vice ordförande som ledamöter i förbundsdirektionens arbetsutskott 
under perioden 2023-2026. 

Bakgrund 

Av 3 § i förbundets förbundsordning framgår att direktionen får inrätta de utskott som 
den finner lämpligt. 
Förbundsdirektionen har under föregående mandatperioder inrättat ett arbetsutskott där 
ordförande tillsammans med förste och andre vice ordförande har utgjort 
arbetsutskottets ledamöter. 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

blekinge@lansstyrelsen.se 

mailto:blekinge@lansstyrelsen.se
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§ 8  Yttrande angående anmälan om tillsyn av gällande 

artskydd i området Vitahall, lst dnr 522-4204-2022  
 

Beslut  

Förbundsdirektionen beslutar att anta bilagt förslag till yttrande som sitt eget.  

 

Ärendets bakgrund och handläggning  

Länsstyrelsen Blekinge har begärt miljöförbundets yttrande angående anmälan om tillsyn 
gällande artskydd i området Vitahall, lstdnr. 522-4204-2022.  

Precis som påpekas i nu aktuell rapport har flera olika undersökningar av naturvärden 
genomförts i området, delvis på olika detaljnivå och med delvis olika fokus.  

Tyréns AB genomförde en första rekreations- och naturvärdesbedömning för 
Vitahallsslätten 2010. 2013 ingick området, som ett av många, i ett projekt där 
skyddsvärda träd på kommunens mark inventerades. 2017 gjorde Skogsstyrelsen en 
inventering. 2018 genomförde kommunen en egen trädinventering. Vidare genomförde 
kommunekologen, på uppdrag av planhandläggare, en enklare undersökning av 
marksvampar med signalvärde under 2017-2018. 2022 genomfördes en uppmärksammad 
översiktlig fladdermusinventering, beställd av en privatperson  

På uppdrag av Sölvesborgs kommun genomfördes slutligen en inventering av potentiella 
föryngringsplatser för fladdermöss inom detaljplanerat område vid Vitahallsslätten, 
Sölvesborg 5:1 m fl., i Sölvesborg. Uppdraget genomfördes med kort varsel och sent på 
säsongen, i september 2022.  

I inventeringsrapporten finns 103 skyddsvärda träd dokumenterade. Av dessa utgörs 85 
av särskilt skyddsvärda hålträd. 28 av dessa bedöms även ha en stor potential som 
yngelkoloniplats för fladdermöss. 8 olika arter fladdermöss noterades, varav 3 arter är 
rödlistade. En art som noterades är den mycket sällsynta arten sydpipistrell. En art som är 
extra intressant ur ett juridiskt perspektiv (Artskyddsförordningen), då den totala svenska 
populationen är liten.  

Den 31 augusti 2022 inkom en anmälan till länsstyrelsen om att området hyser förekomst 
av fladdermöss och att avverkning i området kan skada dessa. Kommunen svarade 
länsstyrelsen med att bla lämna in den nya naturvärdesinventeringen från området. 
Miljöförbundet begärde förlängd yttrandetid.  

Under tiden har länsstyrelsen fattat ett beslut, daterat 2022-11-24, om att med stöd av 12 
kap. 6 § miljöbalken förbjuda exploatering av området.  
 

Men att åtgärder åter kan tas upp för prövning tillsammans med en fullständig 
inventering med fokus på fladdermöss, vedlevande insekter och andra skyddade och 
hotade arter. Under tiden har även ett nytt fynd gjorts av ytterligare en rödlistad art. En 
taggbock (NT) som filmats i området.  
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Ärendets handläggning  

Ärendet har handlagts av kommunekolog Jonas Engzell.  

 

______________ 

 
Bilaga:  

1. Yttrande Vitahall 

 

Kopia till: 

Akten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YTTRANDE 1(2) 

Länsstyrelsen Blekinge 

Att: Elvira Isacsson Nilsson 

Skickat via e-post till: 

blekinge@lansstyrelsen.se 

Yttrande angående anmälan om tillsyn av gällande 
artskydd i området Vitahall, lst dnr 522-4204-2022 

Miljöförbundet har granskat inkomna handlingar och vill med anledning av det framföra 
följande:  

Nu redovisat inventeringsresultat skiljde sig så markant från tidigare underlag i 
planärendet att det kändes viktigt att verifiera resultatet. Kommunekologen har därför i 
fält verifierat samtliga i rapporten redovisade särskilt skyddsvärda träd, fynd av 
skillerticka, stiftklotterlav, glansfläck och bon av spillkråka. 

Länsstyrelsen har i beslut daterat 2022-11-24 tillfälligt stoppat exploatering av området i 
väntan på ett mer fullgott inventeringsunderlag för fladdermöss, vedlevande insekter och 
andra skyddade och hotade arter. Miljöförvaltningen delar länsstyrelsens bedömning att 
det krävs, för att länsstyrelsen ska kunna bedöma påverkan från ett genomförande av 
planområdet. 

Inför fortsatt inventering 

Det är viktigt att påpeka att fladdermöss kan nyttja långt fler landskapselement än bara 
hålträd. Det är även viktigt att komma ihåg att på lokal, regional och nationell nivå så 
består de största hoten mot fladdermusfaunan av biotopförändringar, fragmentering och 
påverkan från artificiellt ljus. Ofta leder detta till en minskad födotillgång. Så även om 
den nu utförda inventeringen visar att det finns små ytor inom området med färre 
skyddsvärda träd, fynd av fladdermöss mm, så skulle en exploatering av dessa ytor i 
praktiken leda till att även de delområden, som eventuellt sparas, skulle påverkas 
negativt.  

Om exploateringarna genomförs kommer området att bli mer fragmenterat. Området 
kommer att bli mer påverkat av artificiellt ljus och erfarenhetsmässigt vet vi att bokträd 
tar skada av påverkan på rötter och av markdräneringar. Det kommer även att uppstå 
framtida behov av att ta ner riskträd i anslutning till tillkommande bebyggelse och vägar. 
Detta problem finns t ex redan idag, i området där förskolan etablerades vid Kanehall. 
Många av träden, som sparades i dungar nära förskolan och längs dess tillfartsvägar, mår 
idag dåligt och behöver åtgärdas, se länsstyrelsens beslut 525-70-2023, daterat 2023-01-
18. 

När det gäller påverkan från artificiellt ljus och fragmentering kan detta numera simuleras 
med hjälp av dataprogrammet PREBAT som är ett GIS baserat verktyg som utvecklats 

Ärende 

2022/2809 

Fastighet 

Sölvesborg 5:1 



YTTRANDE 2(2) 

genom finansiering från Trafikverket. Man kan kontakta Trafikverket eller Calluna AB 
för mer information. Det är även bra om Naturvårdsverkets rapport Fladdermöss - 
artkartering, version 1:2, 2021-04-14 används som utgångspunkt för undersökningar i 
fält. 

Ändrad ståndpunkt 

Om miljöförvaltningen vid tiden för plansamråden vetat vad vi vet idag, är det sannolikt 
att miljöförvaltningen skulle ha skrivit fram ett annat förslag till yttrande till 
förbundsdirektionen, än vad som skedde år 2019. Med dagens kunskap är det nämligen 
svårt att se att ett genomförande av planen skulle vara förenligt med de intentioner, som 
finns bakom 6 §, 2 kap., 1, 3 och 6 §§ 3 kap. miljöbalken och motsvarande paragrafer i 
PBL. 

Miljöförvaltningen anser inte att det är förekomsten av fladdermöss i sig, eller 
förekomsten av någon annan art, artgrupp eller struktur, som motiverar en ändrad 
ståndpunkt. Istället är det summan av alla nu kända/dokumenterade höga naturvärden i 
området, som motiverar en ändrad ståndpunkt. Ska vi gemensamt nå målen kring en 
hållbar utveckling, måste viss natur exploateras. Men samtidigt måste även områden med 
höga natur- och friluftslivsvärden skyddas.  

Att inventera ytterligare ger troligen ett bättre beslutsunderlag. Det är dock 
kommunekologens erfarenhet att mer inventeringsinsatser ofta leder till fler fynd av 
naturvårdsintressanta arter, inte till färre. Så givet det vi redan vet om Vitahallsområdet 
är det kanske bättre att istället lägga de inventeringsresurserna på inventeringar i andra 
områden, som kommande översiktsplan pekar ut som möjliga exploateringsområden? 
Men det ligger inte på länsstyrelsen att ta ställning till den frågan. 

Vitahallsområdet kan kanske istället vidareutvecklas till ett än mer populärt tätortsnära 
grönområde och därmed öka kommunens attraktivitet. För att kommunen ska få korrekt 
information om vilka möjligheter till ersättning som finns, vore det bra om länsstyrelsen 
kan ge kommunledningen sådan information. 

Kopia 

Sölvesborgs kommun 
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§ 10  Handlingsplan, Dnr. 2022/3004 
 

Beslut 

Förbundsdirektionen fastställer bilagd handlingsplan. 

Bakgrund 

Förbundet har under 2022 haft svårigheter att nå uppsatta ekonomiska mål och 
verksamhetsmål till följd av införandet av en ny taxa med hög andel efterhandsdebitering. 
Utmaningen har bidragit till en högre personalomsättning än normalt och ökade sjuktal. 
Med anledning av detta har förbundets sakkunniga revisorer rekommenderat 
förbundsdirektionen att anta en handlingsplan.   
 
_____________ 
 
Bilaga: 
1. Handlingsplan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 10 Handlingsplan



Utvecklade individuella tillsynsplaner
Förvaltningens individuella tillsynsplaner kommer att vidareutvecklas. 
Ambitionen är att åstadkomma en förflyttning avseende hur inspektörerna 
upplever fokus i verksamheten. Från intäkter till miljönytta. 

Inspektörernas huvudfokus ska vara att klara sin individuella tillsynsplan. Inte 
att dra in budgeterade intäkter. Lyckas förvaltningen med det så blir bieffekten 
att varje enskild tjänst når den budgeterade finansieringsgraden utan att 
inspektörerna behöver känna sig stressade över antalet debiterbara timmar.

Cheferna kommer aktivt att undvika att följa upp debiterbara timmar med 
inspektörerna i löpande avstämningar vilket gjorts under 2022. Istället 
kommer förbundet i sin interna kontroll säkerställa att debiteringsrutiner följs 
och att avsteg från tillsynsplanen görs i samråd med närmsta chef. 



Sänkt finansiellt mål
Förbundet äger inte själva frågan om hur stor del av verksamheten som 
skattefinansieras. Detta är ytterst en fråga för förbundets 
medlemskommuner. Medlemskommunerna har inför 2023 utökat 
förbundets medlemsbidrag, vilket delvis kompenserar för ett fortsatt 
avgiftsintäktsbortfall jmf med före taxebytet.

Förbundsdirektionen har med anledning av den rådande situationen 
beslutat om att sänka det finansiella målet som anger förbundets 
avgiftsfinansieringsgrad, från 45 % till 40 % under 2023.



Pågående arbete med företagshälsovården

• Förbundet har under 2022 tappat ett flertal erfarna inspektörer och 
många av inspektörerna upplever en mycket ansträngd 
arbetssituation. En handlingsplan kommer att tas fram under våren 
2023 tillsammans med företagshälsovården. Arbetet har påbörjats 
under 2022 där ett antal gruppsessioner med inspektörerna har 
genomförts under ledning av företagshälsovården.

• En första temp-enkät har genomförts i förvaltningen. Samma enkät 
kommer skickas ut kvartalsvis framöver. Syftet är att kunna följa 
måendet i förvaltningen, se resultat av vidtagna åtgärder och snabbt 
kunna fånga upp negativa trender. 



  Sammanträdesprotokoll 
Förbundsdirektionen                                                                 Sammanträdesdatum 

2023-02-02  
   Sida 9 (11) 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§ 11   Informationsärende gällande tillsynsplaner för servering och 
försäljning av alkoholhaltiga drycker, dnr. 2022/3959 

 

Information 

Enligt alkohollagen (2010:1622) ska en kommun upprätta en tillsynsplan för servering och 
försäljning av alkoholhaltiga drycker. Tillsynsplanen ska sedan överlämnas till 
Länsstyrelsen, som är regional tillsynsmyndighet. Tillsynsplanen ska innehålla uppgifter 
om antal tillsynsbesök, inriktning och uppföljning. Planen ska förankras och samordnas 
med berörda myndigheter. 
Tillsynsplaner rörande servering och försäljning av alkoholhaltiga drycker samt försäljning 
och servering av folköl (klass II) för år 2023 har tagits fram av alkoholhandläggarna på 
Miljöförbundet Blekinge Väst. Planerna har översänts till kommunstyrelsen i respektive 
medlemskommun för antagande. 
 

____________ 

Kopia 

Akten 
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§ 12 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom förvaltningen, 
dnr. 2023/215 

 

Förbundsdirektionen beslutar att lämna anmälan av delegationsbeslut fattade under perioderna 
2022-12-09 – 2023-01-26 utan erinran. 
 
Bakgrund 

I det här ärendet anmäls delegationsbeslut, som har fattats på förbundsdirektionens vägnar. 
En sammanställning av besluten bifogades i kallelsen. Enligt kommunallagen kan en direktion 
uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd på miljöförbundet att besluta på 
direktionens vägnar. Beslut som fattas på direktionens vägnar ska anmälas till direktionen. 

_________ 
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§ 13 Miljöförbundet informerar 
 

Ekonomisk uppföljning 

Avdelningschef Per-Ola Persson redovisar ekonomisk uppföljning för januari månad. 
Intäkter och kostnader är ej periodiserade fullt ut. Intäkterna är lägre än budgeterat, vilket 
är vanligt i början av året. Personalkostnader och övriga kostnader är också lägre än 
budgeterat. Sammantaget ligger vi lite bättre till än budgeterat. 
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