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Timtaxa för livsmedelskontroll
Ärendet
Miljö- och hälsoskyddnämnden föreslår enligt protokoll 2015-06-09, § 62,
höjning av nuvarande avgift för livsmedel- och foderkontroll. Förslaget innebär att avgift för planerad kontroll höjs till 1 268 kronor per timme och
timavgift för extra offentlig kontroll till 1 128 kronor.
SKL förespråkar att avgiften årligen kan indexeras enligt ett prisindex för
kommunal verksamhet, PKV, vilket bland annat bygger på lönekostnadsutvecklingen. I en för Danderyds kommun framgår i 4 § att nämnden för varje
år får besluta om justering av avgiften utifrån PKV-index. Nämnden har
istället valt en avgiftsnivå utifrån självkostnadskravet. Taxan är i övrigt
oförändrad förutom avgiftshöjningen.

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer taxa för livsmedel- och foder kontroll att
gälla från 1 januari 2016.
Kommunfullmäktige beslutar höja timavgiften för planerad livsmedelskontroll och godkännande av anläggning till 1 268 kronor att gälla från 1 januari
2016.
Kommunfullmäktige beslutar höja timavgiften för extra offentlig livsmedelskontroll och registrering av ny verksamhet till 1 128 kronor att gälla
från 1 januari 2016.
Bakgrund
Nu gällande taxa beslutades av kommunfullmäktige 2014-11-24 och 201411-27, § 100. Timavgift för planerad livsmedelkontroll och godkännande av
anläggning uppgår till 1 100 kronor. Timavgift för extra offentlig livsmedelskontroll och registrering av ny verksamhet uppgår till 937 kronor. Avgifterna baseras på en ny beräkningsmodell framtagen av Sveriges kommuner och landsting, SKL, där avgiften delas upp i planerad kontroll och i extra offentlig kontroll. Taxan före 2015 och som inte var uppdelad i planerad
och extra offentligt kontroll uppgick till 980 kronor per timme. I beslutet om
nuvarande taxa kunde konstateras att nämnden avgiftsnivån borde ligga
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högre utifrån gjorda beräkningar. Nämndens bedömning var att inte göra
alltför drastiska avgiftshöjningar.
Miljö- och hälsoskyddnämnden föreslår enligt protokoll 2015-06-09, § 62,
höjning av nuvarande avgift för livsmedelskontroll. Förslaget innebär att
avgift för planerad kontroll höjs till 1 268 kronor per timme och timavgift
för extra offentlig kontroll till 1 128 kronor.
Kommunledningskontorets utredning/yttrande
Kommunledningskontoret kan konsstatera att avgiften för livsmedelskontroll nu uppfyller kraven på kostnadstäckning, dvs. att avgiften inte får finansieras av skattemedel. En jämförelse har gjorts med taxorna 2015 i ett
antal övriga kommuner. Danderyd ligger då bland de lägsta avgifterna för
planerad kontroll och lägst för extra offentlig kontroll. Jämförelsen haltar
dock då flera av kommuner inte gjort om sin taxa utifrån SKL:s beräkningsmodell. Var Danderyds placerar sig efter höjningen inför 2016 är svårt
att avgöra då motsvarande information om övriga kommuner inte finns tillgänglig.
Kronor per timme år 2015, kommunerna rangordnade
Kommun
Stockholm
SRMH
Solna
Nacka
Södertälje
Danderyd
Lidingö
Vallentuna

Planerad
kontroll
1250
1200
1185
1160
1125
1100
1040
996

Extra off.
kontroll
1250
1200
1185
1160
982
937
1040
996

SKL förespråkar att avgiften årligen kan indexeras enligt ett prisindex för
kommunal verksamhet, PKV, vilket bland annat bygger på lönekostnadsutvecklingen. I taxan för Danderyds kommun framgår i 4 § att nämnden för
varje år får besluta om justering av taxan utifrån PKV-index. Nämnden har
istället valt en avgiftsnivå utifrån självkostnadskravet. Taxan är i övrigt
oförändrad förutom avgiftshöjningen.
Danderyd följer intentionerna med att taxan för den extra offentliga kontrollen ska vara lägre än för den planerade. Kommunledningskontoret föreslår
att miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag på taxa inklusive avgiftshöjning
fastställes.
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Bilagor:
1. Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2015-06-09, § 67
2. Miljö- och stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande daterat 2015-0526
3. Bilaga: Taxa för livsmedel och foderkontroll, 2015-05-26
4. Bilaga: Översikt över SKL modell för uträkning av taxa.
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