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Revisionsmöte 

Datum 22 mars 2022 

Plats Söderåsens miljöförbund, Klippan 

Tid Kl. 13.00 - 15:00 

PROTOKOLL 

2022-03-22 

Beslutande Bengt Hammarstedt, Ingvar Nilsson, Rune Ahlberg, Göran Winer 

Anmält förhinder Lars-Inge Sjöhalm 

Deltagande Torbjörn Ekelund, direktionens ordförande under§§ 5-6 
Magnus Håkansson, ledamot direktionen under§§ 5-6 
Charlotte Leander, miljöchef under §§ 5-6 
Marina Bilic, ekonom under §§ 5-6 
Linn Höglund, EY 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

ANSLAG/BEVIS 

Sek,etera" J» trvl. Il) 

'Linn�/!� 

Ordförande 

Justerande 

Paragrafer 
1-13 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Revisorerna för Söderåsens miljöförbund 

Sammanträdesdatum 2022-03-22 

Anslaget under tiden 2022-0-l-06 - - 2022-01/-27-

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Förb�ndskansliet Tt . . . 
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Revisionsmöte 

Mötes punkter 

§ 1 Mötets öppnande 

PROTOKOLL 

2022-03-22 

Bengt Hammarstedt förklarar mötet öppnat och hälsar välkomna. 

§ 2 Val av justerare 
Till justerare väljs Rune Ahlberg. 

§ 3 Föregående minnesanteckningar 
Revisorerna går igenom minnesanteckningarna från 9 september 2021. Minnesanteckningarna 
läggs till handlingarna. 

§ 4 Direktionens protokoll 
Genomgång sker av direktionens protokoll från 14 december och 8 februari. Protokollen läggs till 
handlingarna. 

§ 5 Presentation av bokslut och årsredovisning 2021 
Charlotte Leander redogör för förbundets bokslut 2021. Ännu ett speciellt år där pandemin 
fortsatt och verksamheten har anpassats utifrån det. Förbundet upprättar en 
verksamhetsplanering i början av året, för 2021 inkluderade den även att jobba in tillsynsskuld 
från 2020. Inledningsvis under 2021 arbetade förbundet utifrån verksamhetsplanen och den 
handlingsplan som beslutats i direktionen. Första delen av året gick det ganska bra och planen 
följdes. Hösten innebar dock stor personalomsättning, samtidigt meddelade 
medlemskommunerna att förbundet inte skulle rekrytera mot bakgrund av osäkerhet kring 
förbundets framtid med anledning av Bjuvs ev. utträde. Den minskade personalstyrkan under 
hösten har inneburit att förbundet inte kunnat leverera tillsyn enligt plan. Av de som slutat 
inkluderas två av total tre avdelningschefer, vilket medfört utmaningar med styrningen inom 
förbundet. Personalen har varit påverkade utav situationen med Bjuv och osäkerhet kring 
framtiden. 

I mätningar av kundnöjdhet sjunker förbundets resultat. Direktionen har tagit beslut om att 
framöver arbeta med att få upp kundnöjdheten. 

Enligt lagändring kommer det framöver införas efterdebitering inom livsmedel. Förbundet kommer 
se över möjligheterna att göra efterdebiteringar på flera områden. 

Verksamheten har varit påverkad av Covid-19, men bedömer att man hade kunnat hantera 
effekterna för Covid-19 om det inte varit problem med personalförsörjningen. 

Utifrån personalsituationen görs bedömningen att tillsynsskulden inte kommer kunna arbetas in, 
utan det kommer krävas återbetalning/reducerad avgift framöver. Därav har de timmar som ej 
bedöms kunna arbetas in bokats upp som en förutbetald intäkt i bokslutet. Resultatet för året 
uppgår därför till -278 tkr. 

Revisorerna tackar för presentationen. 
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§ 6 Granskning av årsbokslut 2021 

PROTOKOLL 

2022-03-22 

Linn Höglund, EY, presenterar rapport från granskning av räkenskaper och årsredovisning 2021. 

Direktionen och förbundets tjänstepersoner lämnar mötet. 

Revisorerna beslutar 

att godkänna rapport efter granskning av årsredovisningen, 

att godkänna bedömningen av årsredovisningen, 

att skicka rapporten från granskning av årsredovisning till direktionen och till fullmäktige i de 
respektive medlemskommunerna, 

§ 7 Revisionens redogörelse och revisionsberättelse 2021 
Förslag till revisionsberättelse och revisorernas redogörelse för 2021 föreligger. 

att godkänna förslag till revisionsberättelse 2021, 

att godkänna förslag till revisorernas redogörelse 2021, samt 

att sända revisionsberättelse och revisorernas redogörelse till direktionen och fullmäktige i 
respektive medlemskommun. 

§ 8 Revisionens planering 2022 
Revisionsplan för 2022 diskuteras. 

Revisorerna beslutar 

att fastställa revisionsplanen för 2022. 

§ 9 Ekonomiuppföljning 
Läggs till handlingarna inget arbete utfört på 2022 ännu. Budget för 2022 uppgår till 125 tkr. 

§ 1 0  Rapport från medlems kommunerna 

Perstorp: 

Bjuv: Miljöchef anställd i kommunen, trots att man fortfarande är del av miljöförbundet. Under 
senaste tiden varit en del arbete i kommunen med markanvisningsavtal, förekommer ibland 
föroreningar i marken. 

Klippan: Atervinningscentralen ska flyttas och saneras. 
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PROTOKOLL 

2022-03-22 

Svalöv: Behövs nya reningsverk i kommunen, befintliga börjar bli gamla. Långa prövnings
/tillståndstider om beslut fattas om nya. Saneringen av ST-kemiområdet ska vara i slutfasen. 

Örkelljunga: Har förekommit mindre förorening i dricksvatten, ska vara åtgärdat. 

§ 1 1  Skrivelser 
Inga skrivelser har inkommit. 

§ 1 2  Övriga frågor 
Nästa samrådsmöte mellan förbundet och medlemskommunerna är den 26/4, ordförande i 
revisionen deltar. 

§ 1 3 Nästa möte 
Nästa möte därefter planeras till hösten då delårsbokslutet hanteras. 
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