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Direktionen
Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig
kontroll inom livsmedelsområdet
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att
föreslå kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner att anta
föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll
mm inom livsmedelsområdet samt att den ska gälla fr.o.m. 2019-12-14.
föreslagen taxa ersätter tidigare föreslagen taxa beslutad av direktionen 2019-08-27,
§38.
paragrafen justeras omedelbart.
Bakgrund
Förbundet har tagit del av Sveriges kommuner och landstings (SKL) cirkulär gällande EU:s
nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen. Den 14 december 2019 träder EU:s nya
kontroll förordning (EU) 2017/625 i kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya
begrepp, till exempel införs begreppet annan offentlig verksamhet och begreppet extra
offentlig kontroll försvinner. Näringsdepartementet har meddelat att de aviserade
lagändringarna inte kommer att genomföras till den 14 december. Däremot kommer ändringar
att genomföras i ett flertal svenska förordningar för att den nya kontrollförordningen ska
kunna tillämpas från den 14 december 2019. Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att
genomföras först under 2020 men förordningsändringar kommer att beslutas under senhösten
2019.
Med anledning av de förändringar som det medför har förbundet tagit fram förslag på en taxa
för förbundets arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet som uppfyller den
kommande kontrollförordningen. Förbundet har utgått från det underlag för utformning av
taxan som SKL tagit fram, vilket bygger på tidigare underlag och som uppdaterats med hänsyn
till den nya kontrollförordningen. Med dessa ändringar kan kommunerna ta ut årsavgifter,
registreringsavgifter och avgifter för arbetsuppgifter som omfattas av det tidigare begreppet
extra offentlig kontroll under 2020. Eftersom förordningsändringarna inte är kända när
underlaget skrivs och förändringar i bland annat livsmedelslagen kommer att antas längre fram
kommer kommunerna antagligen behöva ta upp taxan för beslut igen under senare delen av
2020.
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Förutsättningar för avgifter
Grunden för kommunernas avgiftsuttag är i dag kontrollförordning (EG) 882/2004 och den
svenska regleringen som finns i livsmedelslagen (2006:804), livsmedels förordningen (2006:813)
och förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter. Bestämmelserna i nya kontrollförordningen (EU) 2017/625 ersätter den
14 december reglerna i den nu gällande, men ändringar för att anpassa den svenska
livsmedelslagen kommer att ske först under 2020. Regeringen har dock aviserat att ändringar
under senhösten 2019 ska göras i bland annat förordning 2006:1166, som kommer att behålla
sitt gamla SFS-nummer. För de kommunala kontrollavgifterna innebär detta att de avgifter
som ryms inom det nu gällande bemyndigandet i 28 § livsmedelslagen kan tas ut. I en
övergångsperiod — innan livsmedelslagen ändrats — gäller därför att avgift får tas ut för
offentlig kontroll, prövning och registrering. Det nu gällande bemyndigandet omfattar inte det
nya uttrycket annan offentlig verksamhet som alltså kommer att genomföras senare i svensk
rätt.
Förbundet kan inte ta ut avgift för allt arbete inom livsmedelslagstiftningen. Exempel på
åtgärder som inte kan avgiftsbeläggas är handläggning av obefogade klagomål, besvarande av
frågor, information och service till allmänheten, allmän information till företagare, besvarande
av remisser, branschvisa informationskampanjer samt service till företagare som inte är direkt
kopplade till den offentliga kontrollen. Detta ska finansieras av medlemsavgiften.
Ärendet
De avgifter som förbundet tar ut ska gmndas på den taxa som fullmäktige i respektive
medlemskommun bestämmer. Förbundets taxekonstruktion utgår från Sveriges kommuner
och landstings underlag och omfattar en timtaxa för kontroll och registrering. Storleken på
den årliga kontrollavgiften för ett visst företag beror sedan på vilken typ av livsmedel som
hanteras, storleken på produktionen och vilka konsumentgrupperna är. Detta bedöms utifrån
det system för riskklassning som Livsmedelsverket tagit fram. Riskklassningen ger en
kontrolltid som sedan multipliceras med timavgiften.
Förbundets justerade inte timavgiften 2019 då vi genom översyn av våra arbetssätt kunde
minska förberedelsetiderna inför kontrollbesöken och därmed hålla nere kostnaderna. Inför
2020 ser dock förbundet ett behov att justera timavgiften från 1 430 kr till 1 470 kr för att
intäkterna ska motsvara kostnaderna. Vid beräkningen har förbundet utgått från SKLs
upplägg för beräkning av timavgift samt SKLs prisindex för kommunal verksamhet.
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