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Taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar taxa för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken daterad den 3 september 2014 och att det nya
systemet utvärderas i början av år 2018.
Taxan börjar gälla från den 1 januari 2015.
Ärendet
Ett förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken har tagits fram av
miljö- och byggförvaltningen. Taxan ska antas av kommunfullmäktige.
Anledningen till att en ny taxa tas fram är flera; vissa branscher är felbedömda
vad gäller tidsåtgången, det är oklart vad som ingår i den fasta årsavgiften och
alla företag inom en viss bransch betalar samma avgift oavsett det individuella
behovet av tillsyn.
Taxan som nu föreslås utgår från Sverige kommuner och landstings underlag
och är risk- och erfarenhetsbaserad. Det innebär att det finns en tydlig koppling
mellan en verksamhets risker och tillsynsavgiften. Genom att minska på
verksamhetens risker och ha en bra egenkontroll så minskar behovet av tillsyn
och därmed tillsynsavgiften och tvärtom. Taxemodellen utgör även ett
planeringsverktyg för förvaltningen för att göra behovsutredningar, tillsynplaner
och uppföljning av verksamheten. Modellen medför även en högre
kostnadstäckning vilket kommer innebära att förvaltningen får möjlighet att helt
eller delvis anställa personal för att täcka upp för den resursbris på personalsidan
som finns på miljöavdelningen.
Att ha personal anställd som motsvarar resursbehovet är en förutsättning för att
bedriva tillsyn av god kvalitet, leverera den tillsyn som verksamheter betalar för
i årliga avgifter och samtidigt ha möjlighet att handlägga inkommande ärenden i
rimlig tid.
I utredningen har även handläggningskostnaden beräknats till 775 kronor per
timme, därför föreslås även en höjning av timavgiften från 700 kronor till 775
kronor.
Kommunens rätt att ta ut avgifter allmänt framgår av 8 kapitlet § 3b
kommunallagen ”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner
och landsting är skyldiga att tillhandahålla, få de ta ut avgifter bara om det är
särskilt föreskrivet”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

LJUNGBY KOMMUN
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
2014-09-16

16(33)

Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet finns i
miljöbalken i 27 kapitel § 1 första stycket: ”Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgift för myndigheters
kostnader för prövning och tillsyn enligt denna balk eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av balken samt för prövning och tillsyn med anledning
av EU:s förordningar inom denna balks tillämpningsområde.
Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om sådana avgifter när det gäller
en kommunal myndighets verksamhet”.
Beredning
Miljö- och byggnämnden beredde den 3 september 2014 ärendet och föreslår att
kommunfullmäktige antar taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
daterad den 3 september 2014.
Beredning
Roland Johansson (ALT) yrkar att företagarna ska betala timtaxa vid
genomförda kontroller istället för årsavgift.
Conny Simonsson (S) yrkar bifall till miljö- och byggnämndens förslag till taxa
och att det nya systemet utvärderas i början av år 2018.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Roland Johanssons
(ALT) yrkande eller enligt Conny Simonssons (S) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Conny Simonssons (S) yrkande.
Reservation
Roland Johansson (ALT) och Lars-Ove Johansson (C) reserverar sig mot
beslutet.
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