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Taxa för livsmedels- och foderkontroll – uppräkning
enligt PKV
Ärende
Inför 2016 fattade kommunfullmäktige (KF) beslut om en ny taxa för
livsmedels- och foderkontroll, fastställd av KF 2015-12-14, § 111.
I enlighet med taxan får miljö- och hälsoskyddsnämnden för varje år besluta att
justera timavgiften med en uppräkning enligt prisindex för kommunal
verksamhet (PKV), som tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL). PKV är avsett att användas för kommunerna som underlag vid
beräkningen av kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och
priser. PKV uppdateraderades senast 2017, vilket är det värde beslutet om
höjning av timtaxa grundar sig på.
Enligt ett ärende i Mark och miljödomstolen, M 473-17 har den 21 april 2017
ett beslut fattats att KF inte har möjlighet att delegera beslutanderätten att göra
förändringar i taxan. Ärenden som anges i 3 kap. 9 § första stycket
Kommunallagen eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av
fullmäktige får inte delegeras till nämnderna. Det innebär att miljö- och
hälsoskyddsnämndens föreslagna höjning av timavgift enligt PKV, ska fattas av
kommunfullmäktige.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att:
1. godkänna uppräkning av timavgift för livsmedels- och foderkontroll till 1330
kr/tim för årlig avgift och 1175 kr/timme för registrering och extra offentlig
kontroll.
2. föreslå kommunfullmäktige att fastställa timavgift för livsmedels- och
foderkontroll till 1330 kr/tim för årlig avgift och 1175 kr/timme för registrering
och extra offentlig kontroll.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har under budgetarbetet sett ett behov av att
öka intäkterna för att täcka kostnader för verksamheten. Av den anledningen
föreslår miljö- och stadsbyggnadskontoret att timtaxan för livsmedel- och
foderkontroll ökas med PKV-värdet inför 2018, vilket innebär att timavgiften
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för årlig avgift ökar från 1290 kr till 1330 kr och timavgiften för registrering
och extra offentlig kontroll ökar från 1140 kr till 1175 kr.
Kontoret har undersökt hur övriga kommuner i Stockholms län avser hantera
timtaxan inför 2018. Av de kommuner som har antagit en ny taxa där man får
höja timavgiften med PKV kommer merparten att föreslå en ökning.
Enligt ett ärende i Mark och miljödomstolen, M 473-17, har den 21 april 2017
ett beslut fattats att KF inte har möjlighet att delegera beslutanderätten att göra
förändringar i taxan.
Utdrag ut Mark och miljödomstolens dom M 473 – 17 beslutad den 21 april
2017.
” Av 3 kap. 10 § Kommunallagen(KL) framgår att fullmäktige får uppdra åt en
nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. Ärenden som anges i 3 kap. 9 § första stycket KL eller som enligt lag
eller annan författning ska avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till
nämnderna. 1 den allmänna motiveringen i förarbetena till kommunallagen
(prop. 1990/91:117 s. 47 f) anförs att fullmäktige beslutar om alla
förmögenhetsförfoganden som har en direkt kommunalekonomisk betydelse.
"Detta hindrar dock inte att det finns ett visst utrymme för att delegera en del
uppgifter, som inte bedöms så viktiga att de bör förbehållas fullmäktige."
Vidare heter det att det i princip är fullmäktige som utövar den kommunala
avgiftsrätten. "Detta hänger samman med att avgiftsnivån kan påverka
skatteuttaget." 1 specialmotiveringen (prop. 1990/91:117 s. 158 f) till 3 kap 10
§ KF uttalas följande. Reglerna innebär att fullmäktige efter egen bedömning
far avgöra i vilken omfattning delegering bör äga rum. FM begränsning finns
dock om det anges i en författning att en viss uppgift ankommer på fullmäktige,
får en sådan uppgift inte delegeras. Det kan t. ex. gälla beslut om att anta vissa
planer och beslut om lokala föreskrifter. Det sagda innebär, enligt domstolens
mening, att även om 3 kap 9 § KF inte hindrar en delegation, får fullmäktige
inte delegera om det i en författning särskilt anges att fullmäktige ska fatta
beslut.”

Med det domstolsbeslutet som grund föreslår miljö-och hälsoskyddsnämnden att beslut om uppräkning av PKV fattas av KF.
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