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Taxa inom livsmedelslagens område
Sammanfattning
Förslag till reviderad taxa inom livsmedelslagens område. Den nu
gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2013-11-28, §
230. Lagstiftningen och regelverket har ändrats, uppdaterad
beräkning av avgifterna samt verksamhetens tillsynsbehov gör att
taxan behöver uppdateras och revideras.

Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut den 13 september 2018, § 86, jämte bilaga
Förslag till Taxa inom livsmedelslagens område
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 september 2018

Barnets bästa
Miljönämndens agerande syftar till att främja en hållbar utveckling
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras
en hälsosam och god miljö.

Ärendet
Enligt förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
(SFS 2006:1166) får en kommunal myndighet ta ut avgifter för
kostnader i samband med prövning och tillsyn. Principen att
förorenaren ska betala ligger till grund för ekonomiska
ställningstaganden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Den nu gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2013-1128, § 230. Lagstiftningen och regelverket har ändrats, uppdaterad
beräkning av avgifterna samt verksamhetens tillsynsbehov gör att
taxan behöver uppdateras och revideras.
Vid framtagande av nu föreliggande förslag till reviderad taxa
avseende livsmedelslagen har förvaltningen utgått från den
befintliga taxan. Sveriges kommuner och landstings underlag för att
beräkna tillsynsavgifterna har använts tillsammans med
förvaltningens erfarenhet och omkringliggande kommuners taxor.
Timavgiften, idag 966 kronor och i princip oförändrad sedan 2013,
ska motsvara kostnaden för miljönämndens arbetsinsats och föreslås
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vara 1100 kronor, lika för samtliga tillsynsområden inom
miljönämndens ansvarsområden.
Då taxan fastställs av kommunfullmäktige måste varje liten ändring
också beslutas av kommunfullmäktige. Det underlättar att hålla
taxan uppdaterad om miljönämnden ges rätt att besluta om
redaktionella ändringar, som inte innebär någon förändring i sak,
såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

fastställa föreslagen taxa inom livsmedelslagens område,

att

gälla från och med 1 januari 2019, samt

att

ge miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.
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