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Sammanfattning

Enligt gällande tillsynstaxor (angivet i 2, 3 och 4 §§§) får miljönämnden varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i taxorna antagna avgifterna med en procentsats som motsvarar de
tolv månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1
oktober året före avgiftsåret. Prisindex för kommunal verksamhet visar en indexhöjning med
1,7 procent vilket innebär en ökning av timtaxa enligt livsmedels- och foderlagstiftningen från
nuvarande 1 365,00 kronor till 1 385,00 kronor från och med år 2021. Timavgiften för registrering av livsmedelsanläggning ökar från nuvarande 1 005,00 kronor till 1 020,00 kronor från och
med år 2021. Övriga timtaxor ökar från nuvarande 1 150,00 kronor till 1 170,00 kronor från och
med år 2021.
Förslag till beslut

1.Miljönämnden beslutar att höja nedanstående taxor från och med kalenderåret 2021 med
1,7 procent i enlighet med förändring i prisindex för kommunal verksamhet.
- Taxa enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
- Taxa enligt miljöbalken
- Taxa enligt lag om internationella hot mot människors hälsa
- Taxa enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
- Taxa enligt strålskyddslagen
- Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelsen, daterad 2020-10-29

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2020-11-17
Ärendet

År 2014 fastställde kommunfullmäktige att miljönämndens taxor från och med 2015 ska
uppräknas med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindex för kommunal
verksamhet tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet
viktas till ett genomsnittligt pris.
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Enligt gällande tillsynstaxor (angivet i 2, 3 och 4 §§§) får miljönämnden varje kalenderår
(avgiftsår) besluta att höja de i taxorna antagna avgifterna med en procentsats som motsvarar de
tolv månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1
oktober året före avgiftsåret.
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) fram till oktober har publicerats av Sveriges
kommuner och landsting (SKL). Prisindex för kommunal verksamhet visar en indexhöjning med
1,7 procent vilket innebär en ökning av timtaxa enligt livsmedels- och foderlagstiftningen från
nuvarande 1 365,00 kronor till 1 385,00 kronor från och med år 2021. Timavgiften för
registrering av livsmedelsanläggning ökar från nuvarande 1 005,00 kronor till 1 020,00 kronor
från och med år 2021. Övriga timtaxor ökar från nuvarande 1 150,00 kronor till 1 170,00 kronor
från och med år 2021.
Tabellen nedan visar en sammanställning över timtaxornas utveckling de senaste fem åren.
Timtaxans utveckling 2016 - 2021
År

Miljöbalken
och övriga
taxor

2021
2020
2019
2018

1 170 kr
1 150 kr
1 120 kr
1 090 kr

Livsmedelsoch
foderlagstiftnin
gen
1 385 kr
1 365 kr
1 330 kr
1 295 kr

2017
2016

1 060 kr
1 035 kr

1 260 kr
1 225 kr

Registrering
Förändring
livsmedelsanlä
ggning
1 020 kr
1 005 kr
980 kr
955 kr

930 kr
905 kr

Indexuppräkning
Indexuppräkning
Indexuppräkning
Livsmedelstaxan
indexuppräkning. Övriga taxor
fastställdes av
kommunfullmäktige.
Indexuppräkning
Indexuppräkning

Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
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