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§ 121 Dnr 110/2019  

 
Indexuppräkning av timtaxa för miljönämndens kontroll inom 
livsmedelsområdet 2020 

 
Sammanfattning 
Miljönämndens livsmedelskontroll ska vara avgiftsfinansierad. I juni 2015 tog 
kommunfullmäktige beslut om nuvarande taxor för kontroll inom livsmedels- och 
foderlagstiftningens område. Beslutet gällde taxa för miljönämndens kontroll enligt 
livsmedelslagstiftningen.  
  
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) tillhandahåller ett index som går att använda till 
uppräkning av taxor, prisindex kommunal verksamhet (PKV). Prisindexet är tänkt att 
användas av kommuner som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner 
och priser.  Av taxan framgår att miljönämnden inför varje kalenderår ska besluta att justera 
timtaxan enligt PKV. Miljönämnden ska använda den procentsats för innevarande kalenderår 
som finns publicerad på SKL:s webbsida i oktober månad. Där anges att PKV för oktober 2019 
är 2,6 procent.   
 
Den nuvarande timtaxan är 1 244 kronor för planerad och extra offentlig kontroll och 1 064 
kronor för registrering av livsmedelsanläggning. Av taxan framgår att det indexreglerade 
beloppet ska avrundas till närmast jämnt krontal. Detta innebär att timtaxan blir 1 280 kronor 
för planerad och extra offentlig kontroll och 1 096 kronor för att registrera 
livsmedelsanläggning.            
            
Ordförandens förslag  
Jag instämmer i förvaltningens bedömning. 
Ordförandens förslag till miljönämnden är  
 
att besluta att timtaxan för kontroll enligt livsmedelslagen justeras i enlighet med prisindex för 
kommunal verksamhet, vilket innebär att timtaxan för planerad och extra offentlig kontroll 
från och med 1 januari 2020 är 1 280 kr. 
 
att besluta att timtaxan för kontroll enligt livsmedelslagen justeras i enlighet med prisindex för 
kommunal verksamhet, vilket innebär att timtaxan för att registrera livsmedelsanläggning från 
och med 1 januari 2020 är 1 096 kr. 
                            
Miljönämnden beslutar 
 
att besluta att timtaxan för kontroll enligt livsmedelslagen justeras i enlighet med prisindex 
för kommunal verksamhet, vilket innebär att timtaxan för planerad och extra offentlig kontroll 
från och med 1 januari 2020 är 1 280 kr. 
 
att besluta att timtaxan för kontroll enligt livsmedelslagen justeras i enlighet med prisindex 
för kommunal verksamhet, vilket innebär att timtaxan för att registrera livsmedelsanläggning 
från och med 1 januari 2020 är 1 096 kr. 
 
 
 


