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Dnr 12.582-041

Ändrad timtaxa för livsmedelskontrollen från och med 2013
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-28 om taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet att gälla from 2012-01-01.
Av underlaget till det beslutet framgår bl a
”Artiklarna 26-29 i förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll anger de
grundläggande kraven på hur avgiftssystemet ska vara utformat och vilka
kostnader som får finansieras med avgifter. Grunden för hur den offentliga
kontrollen över livsmedelsföretagen finansieras ges i 6 och 14 §§ förordning
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel . Förordning
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll anger en skyldighet att ta ut
avgifterna för att fullgöra kraven i förordningen (EG) nr 882/2004 om offentlig
kontroll. Avgiftsförordningen anger också vilka typer av avgifter som
kontrollmyndigheten ska ta ut. Dessa avgifter är den årliga kontrollavgift som
alla livsmedelsföretagare ska betala, avgift för extra kontroll till följd av
bristande efterlevnad av regelverket samt godkännande- och registreringsavgift för att driva livsmedelsverksamhet.
Systemet ska ge full avgiftsfinansiering och vara riskbaserat. Principen om full
kostnadstäckning innebär inte att all verksamhet som kontrollmyndigheten
utför ska avgiftsfinansieras. Sveriges Kommuner och Landsting anser att
kommunerna bör kunna nå en kostnadstäckningsgrad på 80-95 %.
Timtaxan ska täcka kostnaderna för löner, utrymmen, verktyg, utrustning,
utbildning, resor, och andra tillhörande kostnader samt kostnader för
provtagning och laboratorieanalyser.”
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Timtaxan dvs handläggningskostnaden per timme fastställdes till 830 kr och
baserades på tider och kostnader från verksamhetsplanen och budget för 2011.
Beräkningen av nu gällande timtaxa byggde inte på den nya riskklassningsmodellen som ligger till grund för verksamhetsplanen för 2012.
Med verksamhetsplan och budget 2012 som grund beräknas handläggningskostnaden per timme nu uppgå till 926 kr. Detta föreslås också som ny
timtaxa inom livsmedelsområdet from 2013. Samtidigt bör en ny beräkning
göras när verksamhetsplanen för 2013 är antagen för eventuell justering av
timtaxan till 2014.
Jämfört med många andra kommuner är föreslagen timtaxa låg, exempelvis
uppgår timtaxan inom övriga fyrkantenkommuner till mellan 974-1010
kr/timme samt inom nätverket ”nyckeltal i norr” mellan 930-1150 kr/timme år
2012. Föreslagen taxehöjning innebär inte heller att vi kommer upp i den nivå
på kostnadstäckningsgrad som SKL anser bör kunna nås utan hamnar på ca
65 %.
Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige ändra timtaxan enligt 6 § i Taxa
om offentlig kontroll inom livsmedelsområdet i kommunfullmäktiges beslut
2011-11-28 § 227 till 926 kronor per timme kontrolltid samt att detta ska gälla
från och med 2013-01-01.

Arbets- och personalutskottet
Miljökontoret föredrar ärendet.

Proposition
Ordföranden ställer miljönämndens förslag under proposition och finner att
arbets- och personalutskottet bifaller förslaget.
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Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ändra timtaxan enligt 6 § i
gällande taxa om offentlig kontroll inom livsmedelsområdet till 926 kronor
per timme kontrolltid samt att detta ska gälla från och med 2013-01-01.
_____

Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar ändra timtaxan enligt 6 § i gällande taxa om
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet till 926 kronor per timme
kontrolltid samt att detta ska gälla från och med 2013-01-01.
_____
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