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lndexuppräkning av miljö- och byggnadsförvaltningen
taxor 2019
Sammanfattning
Protokollsutdragfrån miljö- och byggnadsnömnden 2018-10-24 S 252
Miljö- och byggnadsnåimndens taxor ftir myndighetsutövning enligt plan och
bygglagen och miljöbalken fär höjas motsvarande de tolv senaste
månadernas fijrändring i konsumentprisindex med september som
jåimftirelsetal.
september 2018 är 2,3 yo. Denna
ftiråindring påverkar uppräkningen av timtaxan ftir PBl-rirenden samt ftir
taxan ftir prövning och tillsyn inom miljöbalken. mil. områden.
Föråindringen från september 2017

till

Inom tillsyn och prövning ingår strålskyddslagen, tobakslagen, lagen om
handel med vissa receptfria låikemedel samt offentlig kontroll enligt lag om
foder och animaliska biprodukter nåir tillsyn inte bedrivits enligt
livsmedelslagen eller miljöbalken samt lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.

Miljö-

och byggnadsnåimndens kostnader ökar
Dåirftir behöver taxorna råiknas upp.

till ftiljd

av prisökningar.

Bedömning
En regelbunden mindre ökning av taxan bedöms vara mer acceptabel ftir
brukama åin en större höjning med glesare intervall.

Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsnåimnden ftireslås att ftireslå till kommunstyrelsen att
floreslå kommunfu llmäktige att

:

Råikna upp timtaxa fiir PBl-ärenden samt ftir tillsyn och prövning enligt
miljöbalken med 2,3 yo fran 846 kr till 865 kr.
Råikna upp timtaxa
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fiir livsmedelskontroll
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med 2,3
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Utdragsbestyrkande

fran 811 kr

till
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830 kr.
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2018-10-24
Miljö- och byggnadsnåimnden beslutar att ftireslå kommunstyrelsen att
ftireslå kommunfu llmliktige

:

Timtaxan ftir PBl-iirenden samt ftir tillsyn och prövning enligt miljöbalken
till 865 kr.

råiknas upp med 2,3 Vo fran 846 kr

Timtaxan ftir livsmedelskontroll råiknas upp med 2,3
kI.

o/o

fran 8l

I kr till

830

Kommunstyrelsens beslut 2018-12-04
Kommunstyrelsen ftireslår kommunfullmiiktige att

-

Timtaxan ftir PBl-iirenden samt ftir tillsyn och prövning enligt
miljöbalken räknas upp med 2,3 yo från 846 kr till 865 kr.

-

Timtaxan ftir livsmedelskontroll rålknas upp med 2,3
till 830 kr.

o/o

fran 811 kr

Deltar i debatten
I debatten deltar Nicola Westrup (SD).
Yrkanden
Ordftirande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall
ftirslag.

till kommunstyrelsens

Propositionsordning
Ordftirande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framftrt yrkande
och finner att kommunfullmiiktige bifaller detsamma.

Beslut
Kommunfullmiiktige fastställer att

-

Timtaxan ftir PBl-åirenden samt ftr tillsyn och prövning enligt
miljöbalken råiknas upp med 2,3 o från 846 kr till 865 kr.

-

Timtaxan ftir livsmedelskontroll råiknas upp med 2,3 yo fran 811 kr

till

830

k.

De nya taxorna gäller från och med den dag detta beslut har lagakraft.

Exp:

Miljö- och byggnadsnåimnden
Miljö- och byggnadsftirvaltningen L/
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