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Samhällsbyggnadsförvaltningen
miljöenheten
2018-11-20

Dnr sbf/2018:430

Referens

Mottagare

Rodhe Edén

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Revidering av timavgift 2019 med uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) samt redaktionella
ändringar
Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att höja timtaxan 2019 med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) i följande taxor:
Kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel
Tillsyn enligt strålskyddslagen
PKV beräknas på 2017 års värde, 3,6 %, bilaga 3. Den ändrade taxan gäller
från 2019-01-01 då den nuvarande timavgiften 1035 kr kommer att räknas
upp med 3,6 % till 1072 kr.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar vidare att godkänna de redaktionella ändringar som anges i bilaga 1 och 2, taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. De ändringar som föreslås beror på att vårt ärendehanteringssystem ECOS har uppgraderats. Ändringarna framgår som gulmarkerade i bilagorna.
Sammanfattning

I kommunfullmäktiges beslut § 239, 2016-12-16 ,”Revidering av taxa för
miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyns- och prövningsverksamhet (KS/2016:746)” beslutades att miljö- och hälsoskyddsnämnden
kan besluta att göra ändringar i taxan av redaktionella skäl, korrigeringar
som måste göras på grund av ändringar i förordningar till miljöbalken, och
för ändring av timtaxan baserat på ändringar i prisindex för kommunal
verksamhet (PKV).
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Timtaxan för tillsyn föreslås höjas med PKV 3,6 % till 1072 kr från och
med 2019. För att räkna upp taxan med PKV för 2019 används 2017 PKV,
3,6 %. Det är Sveriges kommuners och landstings rekommendation, eftersom 2018 års värde inte är fastställt.
Föreslagna redaktionella ändringar anpassade till det uppgraderade verksamhetssystemet ECOS framgår i bilaga 1 och 2 och är gulmarkerade.
Bakgrund

I kommunfullmäktiges beslut § 239 2016-12-16 ”Revidering av taxa för
miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyns- och prövningsverksamhet (KS/2016:746)” beslutades att miljö- och hälsoskyddsnämnden
kan besluta att göra ändringar i taxan av följande tre orsaker:
1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i fortsättningen kunna besluta om att
göra ändringar i taxornas bilagor i de fall ändringar vidtas i miljöbalken,
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, miljöprövningsförordningen (2013:251) eller förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Det kan exempelvis gälla om
det tillkommer eller bortfaller verksamhetstyper i kommunen, som inte är
med i taxebilaga 2. Ändring av timavgift, förutom indexuppräkning, ska beslutas av kommunfullmäktige.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får även göra redaktionella ändringar i
bilagorna för att korrigera fel eller förbättra läsbarheten.
3. Möjligheten att uppräkna timavgiften enligt det så kallade PKV-värdet
(Prisindex för Kommunal Verksamhet) har lagts till, vilket speglar kommunens utgifter bättre än det tidigare använda Konsumentprisindex.
SKL publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. Det är detta prisindex som används i SKL:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling.
PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt
verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. PKV uppdateras vid varje ny
skatteunderlagsprognos.
I miljö- och hälsoskyddsnämndens av fullmäktige fastställda taxor för prövning och tillsyn finns stöd för uppräkning av PKV.
”Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje år besluta att justera i denna
taxa fastställd timavgift med en uppräkning enligt prisindex för kommunal
verksamhet (PKV), som tillhandahålls av Sveriges kommuner och Landsting (SKL)”
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För att räkna upp taxan med PKV för 2019 används 2017 PKV, 3,6 %. Det
är Sveriges kommuners och landstings rekommendation. eftersom 2018 års
värde inte är fastställt.
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