
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)
Miljönämnden
Datum: 2021-11-11

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl. 08.30–09.10

Beslutande S Håkan Andersson

S Ann-Christine Asp

C Ragnar Nilsson

L Ulf Eriksson

M Peter Branshøj

MP Anna Stjernström

SD Mikael Ljunggren

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare

S Anders Lindqvist

S Agneta Rodén

C Eva Åberg Andersson

L Jan Karlsson

KD Martin Arnell

Tjänstemän

Kennet Jonsson, miljöchef

Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare

Sara Adams, verksamhetsutvecklare

Emil Klasson, ekonom

Kristina Jacobsson, miljöinspektör

Utses att justera Peter Branshøj (M)

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, 11 november 2021 kl 12:00

Underskrifter Sekreterare §§ 77-79

Gunilla Sandqvist

Ordförande

Håkan Andersson (S)

Justerande

Peter Branshøj (M)
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Innehållsförteckning

§ 77 Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv
och val av justerare

3

§ 78 MN Oktoberrapport 2021 4 - 5

§ 79 Införande av efterhandsdebitering för
livsmedelskontrollen

6 - 7
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§77/2021 Dnr: ALLM M.2020.976

Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv och val av
justerare

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner föredragningslistan med nedan angivna förändringar.

Dagens sammanträde
Följande ändring tillförs föredragningslistan:
Ärende nummer sex "Införande av efterhandsdebitering för livsmedelskontrollen" 
flyttas upp och behandlas efter ärende tre på grund av direktjustering av 
ärendet.

Ann-Christine Asp (S) anmäler övrig fråga om företaget Xx Xxxxxx.

Peter Branshøj (M) anmäler övrig fråga gällande handläggningstider på ärenden.

Ordförande frågar om jäv.
Inget jäv föreligger.

Ordförande frågar om val av justerare och finner att nämnden väljer Peter 
Branshøj (M).

Beslutsgång

Ordförande frågar om föredragningslistan kan antas med ovan angivna 
förändringar om ingen är däremot och finner att så sker.

________________
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§78/2021 Dnr: ALLM M.2021.1342

MN Oktoberrapport 2021

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner förslag till oktoberrapport 2021 och överlämnar den
till kommunstyrelsen.

Ärendet

Miljönämnden har att redovisa en oktoberrapport för perioden januari till oktober
till kommunstyrelsen. Oktoberrapporten är en kort uppföljning av nämndens
prognos för verksamhet och ekonomi och fokuserar på förändringar jämfört med
det som nämnden redovisat i delårsrapporten.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån anvisningar sammanställt ett förslag
till oktoberrapport.
Miljönämnden har inga väsentliga förändringar att rapportera sedan september
vad gäller uppföljning av grunduppdraget och bedömer att prognosen för
uppfyllnad ligger i linje med det som redovisats i delårsrapporten (i hög grad).
Miljönämnden har heller inga väsentliga förändringar att rapportera vad gäller
uppföljning av ekonomin och bedömer att prognosen gällande det ekonomiska
utfallet ligger i linje med det som redovisats i delårsrapporten, det vill säga i
linje med årets budgetram. Detta efter justering med avseende på uteblivna
intäkter med anledning av Covid-19 (0,4 mnkr), vilka tillåts redovisas utöver
nämndens budget, samt extra kostnader som uppstått i samband med
övertagandet av verksamheten för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (0,2
mnkr), vilka miljönämnden har anhållit om att också få redovisa utöver
nämndens budget.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden godkänner förslag till oktoberrapport 2021 och överlämnar denna
till kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde

Verksamhetsutvecklare Sara Adams redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag.

Förslaget antas.

Expedieras till

Kommunstyrelsen
________________
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Bilaga

Miljönämndens oktoberrapport 2021.
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§79/2020 Dnr: ALLM M.2021.1473

Införande av efterhandsdebitering för livsmedelskontrollen

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner förslaget till reviderade taxebestämmelser för
livsmedelskontrollen med start 1/1 2022 och överlämnar det till
kommunfullmäktige för antagande.

Ärendet

Genom beslut i kommunfullmäktige i oktober 2020 (KF § 163/2020)
uppmanades miljönämnden att förbereda sig inför den lagförändring som var på
gång där nuvarande system med förskottsdebiterade årliga avgifter för
livsmedelskontrollen ersätts med ett system med efterhandsdebitering. Detta då
fullmäktige önskade få till stånd en taxeändring att gälla med start 1/1 2022.
När livsmedelstaxan togs upp i miljönämnden i samband med budgetunderlaget
i juni, var det fortfarande oklart när underlaget för en ny livsmedelstaxa skulle
vara klar. I slutet av september 2021 presenterade SKR (Sveriges Kommuner
och Regioner) ett underlag och vägledning för kommunernas taxesättning inom
livsmedelskontrollen utifrån de anpassningar av svensk lagstiftning som gjordes
efter att EU:s nya kontrollförordning trätt i kraft i april 2021.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut och med stöd av SKRs underlag har
samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten tagit fram ett förslag till
reviderade taxebestämmelser för livsmedelskontrollen för godkännande av
miljönämnden och antagande av kommunfullmäktige. Taxeändringen är tänkt att
gälla med start 1/1 2022.

Beredning

Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter i kraft. Genom förordningen
förändras regelverket för finansieringen av livsmedelskontrollen. Den stora
skillnaden är att dagens system med förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts
med ett system med efterhandsdebitering vilket blir obligatoriskt senast 1
januari 2024. Efterhandsdebitering innebär att avgiften för livsmedelskontroll
ska debiteras efter det att kontrollen har utförts.
Anpassningar av Svenska rättsakter har skett i flera steg under 2021. I april
infördes bland annat begreppet annan offentlig verksamhet och
efterhandsdebitering. I juli infördes möjligheten att kontrollera material i kontakt
med livsmedel. I september presenterade SKR ett underlag och vägledning för
kommunernas taxesättning inom livsmedelskontrollen utifrån anpassningarna av
svensk lagstiftning. Underlaget innehåller flera nyheter, till exempel har helt nya
avgiftsgrunder för kostnader för inköp under dold identitet och hantering av
RASFF-ärenden har införts. Dessutom möjliggörs för en successiv övergång till
efterhandsdebitering under 2022-2023. Årliga avgifter får genom
övergångsbestämmelser fortsatt tillämpas av kontrollmyndigheten fram till
utgången av 2023. Detta i syfte att möjliggöra för kontrollmyndigheterna att
under en övergångsperiod kunna slussa över företagen från det ena
avgiftssystemet till det andra.
Det är upp till de enskilda kommunerna att ta ställning till hur en övergång till
det nya systemet med efterhandsdebitering ska ske, med beaktande av såväl
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kommunens som berörda livsmedelsföretagares intressen.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden godkänner förslaget till reviderade taxebestämmelser för
livsmedelskontrollen med start 1/1 2022 och överlämnar det till
kommunfullmäktige för antagande.

Dagens sammanträde

Miljöchef Kennet Jonsson och miljöinspektör Kristina Jacobsson redogör för
ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag.

Förslaget antas.

Expedieras till

Kommunstyrelsen
________________

Bilaga

Taxa för offentlig kontroll enligt Livsmedelslagstiftningen
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