Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2018-06-14

§ 41 2018.022 MN

Ändring i taxa för avgifter enligt livsmedelslagstiftningen (MR 2018-1415)
Ärendebeskrivning

Den offentliga livsmedelskontrollen ska vara avgiftsfinansierad och enligt
förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel är kommunen skyldig att ta
ut en avgift för att täcka sina kostnader för offentlig kontroll.
Beslut om storleken på timavgifterna för livsmedelskontrollen i Alingsås kommun
fattades senast 2014 och är i nuläget inte i nivå med de faktiska kostnaderna för
kontrollen. Med anledning av detta samt att kommunfullmäktige hösten 2016 fattade
beslut om att alla taxor inom kommunen ska ses över så föreslås att en ny taxa med
relevanta nivåer för timavgifter antas.
Beredning
Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 30 maj lämnat följande yttrande:
Den offentliga livsmedelskontrollen ska enligt lagstiftningen vara avgiftsfinansierad.
Enligt förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel är
kontrollmyndigheten skyldig att ta ut årlig kontrollavgift, avgift för extra offentlig
kontroll och avgifter för godkännande och registrering. Av förordningen framgår
också att avgiften ska täcka kommunens kostnader för den offentliga kontrollen.
Vid beräkning av storlek på avgifterna ska kostnaderna för löner, lokaler, utrustning,
utbildning, resor och andra tillhörande kostnader samt kostnader för provtagning och
laboratorieanalyser beaktas.
Det finns andra arbetsuppgifter tex information och service till företag och allmänhet,
obefogade klagomål, besvarande av remisser, handläggning av RASFF och iRASFF
som inspektörerna utför som inte är offentlig kontroll och som därmed inte ska
finansieras av kontrollavgifter från livsmedelsföretagarna. Dessa arbetsuppgifter
måste därmed finansieras av skattemedel.
De nu gällande timavgiftena har gällt sedan 1 januari 2015 och är 1120 kronor per
timme för kontrolltid för normal offentlig kontroll och prövning av godkännande samt
895 kronor per timme för kontrolltid för extra offentlig kontroll och registrering.
Kostnaderna för kontrollen har ökad sedan senaste översynen varför en justering av
timtaxan är nödvändigt för kostnadstäckning för den offentliga livsmedelskontrollen.
Miljöskyddskontoret har använt Sveriges Kommuner och Landstings
beräkningsmodell för taxor avseende livsmedelskontroll vid beräkning av förslag till
nya timavgifter. Uppgifter om kostnader för livsmedelskontrollen har tagits fram av
förvaltningens ekonom från det ekonomisystem som används. Vissa uppgifter har
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inhämtats från kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Uppgifter rörande utförd
och planerad tid har tagits från förvaltningens tidsrapportering och planering. Allt för
att få så relevanta siffror som någonsin är möjligt.
Beräkningarna ger att miljöskyddskontorets kostnader för kontrolltid för normal
offentlig kontroll och prövning av godkännande i nuläget är 1364 kronor per timme
och kostnaden för extra offentlig kontroll och registrering är i nuläget 1166 kronor per
timme. Timavgiften för extra offentlig kontroll är lägre eftersom den inte inkluderar
resekostnader samt eventuella kostnader för provtagning och analys. Dessa
kostnader läggs på i efterhand.
Miljöskyddskontoret föreslår därför att timavgiften för normal offentlig kontroll och
prövning av godkännande fastställs till 1360 kronor per timme och att timavgiften för
extra offentlig kontroll och registrering fastställs till 1160 kronor per timme från och
med 1 januari 2019.
Det nya förslaget innebär att timavgiften för normal offentlig kontroll höjs med 240
kronor per timma. Med förutsättningen att nämnden utför 1275 planerade
kontrolltimmar per år medför detta en ökning av de årliga intäkterna om 306 000
kronor. Ökningen i timavgift för extra offentlig kontroll är i förslaget 265 kronor.
Behovet av extra offentlig kontroll kan variera mellan olika år men för ett
verksamhetsår då behovet är 75 timmar skulle ökningen av intäkten vara 19 875
kronor.
Förändringarna är rödmarkerad i bilagan.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2018-06-07, § 44.
Beslut

Förslaget till ny ”Taxa för avgifter enligt livsmedelslagstiftningen” antas och
överlämnas till kommunfullmäktige för fastställelse så att taxan kan börja gälla den 1
januari 2019.
Miljöskyddsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till ny ”Taxa för avgifter enligt
livsmedelslagstiftningen”. Den nya taxan skall gälla från den 1 januari 2019.
Expedieras till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
 Taxa för avgifter enligt livsmedelslagstiftningen
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