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Kommunstyrelsen

Taxa för miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel
Dnr KS19/1713
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa upprättat förslag till
revidering av miljönämndens taxa för offentlig kontroll av livsmedel (KFS 60:9)
fr.o.m. 14 december 2019.
Sammanfattning av ärendet
Miljönämnden föreslår att taxan höjs med ca 10 % för att möjliggöra
personalförstärkning under 2020 för att kunna utveckla verksamheten och nå
uppställda mål samt kunna fullgöra lagstadgade åtaganden. Den föreslagna avgiften
kommer fortsatt att ligga lägre än medianen för kommunerna i Stockholms län 2020.
Förslaget till ny taxa bygger på SKLs underlag för anpassning av kommunernas taxa
till EUs nya kontrollförordning som träder ikraft den 14 december 2019. Det är
anpassat till nya begrepp i förordningen och innehåller hänvisning till relevant
lagstiftning som grund för möjligheten att ta ut avgifter. Förslaget innebär inga stora
förändringar i sak och påverkar i sig inte de finansiella förutsättningarna i någon
större omfattning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, miljökontoret, 2019-10-04
Protokollsutdrag miljönämnden, 2019-09-18, § 44
KFS 60:9, Taxa för miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel
Ärendet
Miljönämndens taxa för offentlig kontroll av livsmedel grundar sig sedan 2007 på en
modell som utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och som utgår
från rekommendationer från Livsmedelsverket.
Modellen bygger på en riskbedömning utifrån Livsmedelsverkets vägledning. Varje
verksamhet bedöms var för sig utifrån riskbedömning av just den verksamheten. I
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taxan anges det antal timmar som beräknas åtgå för kontrollen. För att få fram den
avgift som ska betalas multipliceras antalet timmar med en timavgift.
Den taxehöjning som föreslås görs för att möjliggöra personalförstärkning under
2020 för att kunna utveckla verksamheten och nå uppställda mål samt kunna fullgöra
lagstadgade åligganden. Verksamheten behöver utvecklas för att klara övergången till
ett mer digitalt arbetssätt för att bli mer effektiv och för att förbättra information och
service till medborgare och företagare. Inom områden som verksamhetsplanering,
dokumenthantering och hantering av personuppgifter medför både förändrade
arbetssätt och nya regler krav på utveckling och förbättring. Kraven på
administrering, planering, dokumentering och uppföljning har ökat under senare år.
Miljökontoret har även utökat antalet inspektörer för att klara utökade volymer, nya
uppdrag och arbetsuppgifter. Samtidigt har resurserna för personal som inte arbetar
med prövning och tillsyn i stort sett varit oförändrade, vilket lett till att utrymmet för
utvecklingsarbete minskat avsevärt. Kontoret bedömer att den föreslagna satsningen
är nödvändig för att klara nämndens uppdrag och mål.
Miljökontoret har gjort en förnyad beräkning av timkostnaden där kostnader för
personalförstärkning på kontoret lagts in. Förstärkningen motsvarar en ny tjänst för
att utveckla verksamheten på både kort och lång sikt. Timavgiften beräknas med
hjälp av en modell framtagen av SKL. I beräkningen ingår nämndens kostnader för
löner och övriga kostnader för lokaler, IT, telefoni, kontorsmaterial, transporter m.m.
Den beräknade timkostnaden blir 1313 kronor. Timavgiften är för närvarande 1194
kronor vilket innebär en föreslagen höjning med ca 10 %.
Nämnden har enligt fullmäktiges beslut rätt att årligen indexuppräkna taxan med
hjälp av Prisindex för kommunala verksamheter, PKV. Skillnaden mellan den
föreslagna höjningen och en indexuppräkning blir ca 7 procentenheter vilket
motsvarar ca 84 kronor per timme.
Mediankostnaden per timme för livsmedelstaxan i kommunerna i Stockholms län är
1315 kr för 2019. Den föreslagna avgiften kommer fortsatt att ligga lägre än medianen
för kommunerna i Stockholms län 2020.
Med anledning av EUs nya kontrollförordning (EU) 2017/625 som träder ikraft den
14 december 2019 har SKL tagit fram ett nytt underlag för anpassning av
kommunernas taxa till den nya lagstiftningen. Förslaget är anpassat till nya begrepp
och innehåller hänvisning till relevant lagstiftning som grund för möjligheten att ta ut
avgifter. Förslaget innebär inga stora förändringar i sak och påverkar inte de
finansiella förutsättningarna i någon större omfattning.
SKLs nya underlag skickades ut till kommunerna den 1 oktober och ingick inte i
beslutsunderlaget när miljönämnden behandlade ärendet om höjning av timavgiften
den 18 september. Vid sammanträdet informerades om att ett nytt underlag från SKL
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var att vänta under hösten, och att miljö- och hälsoskyddschefen skulle ta fram ett
nytt förslag inför fullmäktiges behandling av ärendet, baserat på SKLs nya underlag.
Beslutet expedieras till
Miljönämnden
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Miljö- och stadsbyggnadschef
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