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TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-10-03 

Miljökontoret 

Miljönämnden 

Kommunstyrelsen 

Taxa 2018 för livsmedelskontroll och animaliska 
biprodukter 

Dnr: 2017-1766 

Sammanfattning av ärendet 
Miljökontoret lämnar förslag till taxa för livsmedelskontroll och animaliska biprodukter för 

2018. Föreslagna timtaxor syftar till att ge full kostnadstäckning, vilket kommunen ska ta ut 

enligt livsmedelslagstiftningen. Kontoret föreslår att timtaxan för planerad kontroll höjs till 

1322 kr/tim och att timtaxan för extra kontroll med mera höjs till 1106 kr/tim. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-10-03 

Underlag till taxeförslag, PM 2017-10-03 

Förslag till taxa 2018 enligt livsmedels- och foderlagstiftningen samt animaliska biprodukter 

Ärendet 
Ärendet gäller taxan 2018 för miljönämndens livsmedelskontroll och kontroll av animaliska 

biprodukter. Förslaget innebär ändring av en paragraf i taxebestämmelserna, vilket beskrivs i 

bifogat PM, samt höjningar av timtaxorna. 

Nuvarande timtaxor har beräknats för att ge kostnadstäckning för de delar av 

livsmedelskontrollen som ska vara avgiftsfinansierade enligt livsmedelslagstiftningen.  

I takt med att löner och andra kostnader ökar behöver taxenivåerna höjas för att behålla samma 

grad av kostnadstäckning.  

En stor del av de ökade kostnaderna är ökade lönekostnader. Miljökontoret har svårighet att 

rekrytera erfaren personal. Vi konkurrerar med övriga kommuner i länet om personal och 

behöver kunna konkurrera även lönemässigt, både för att kunna behålla personal och vid 

nyanställning. I samband med nyanställning behöver vi ofta erbjuda högre lönenivåer än vad 

befintlig personal har. Löneutrymmet är ett centralt verktyg för att kunna säkerställa kompetens 

och kontinuitet i bemanningen på miljökontoret. 

Ärende 8
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2017-10-03 

Miljökontoret 

 

Underlag till taxeförslag 

 

Beräkningsmodell 

Kontoret har detta år gjort noggranna beräkningar med stöd av beräkningsmodeller framtagna 

2015 av Sveriges kommuner och landsting (SKL). I modellerna försöker man fånga upp alla 

kostnader, även indirekta. I taxeberäkningen ingår även visst tillskott av nya resurser till 2018 

för att täcka uppkomna behov. En liknande genomgång av faktiska kostnader gjordes senast år 

2013. De senaste åren har taxorna istället räknas upp med en given procentsats kopplat till 

generellt förväntad ökad kostnadsnivå.  

 

Föreslagna höjningar av taxorna 

Timtaxa kr/timme Miljötaxa Livsmedel  

planerad kontroll 

Livsmedel  

extra kontroll 

Timtaxa 2017 1038 1198 1044 

Timtaxa 2018 förslag 1106 1322 1106 

Höjning kr 68 124 62 

Höjning procent 6,6 % 10,4 % 5,9 % 

 

 

Exempel på hur det påverkar avgifterna 

Verksamhet Timmar Avgift 2017 Avgift 2018 med föreslagna 

timtaxor 

Ökning 

kr 

Avloppsansökan 8 8 304 8 848 544 

Bilverkstad 3 3 114 3 318 204 

Pizzeria 5 5 990 6 610 620 
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Kostnadsökningar som motiverar taxehöjningarna  

Personalkostnader 

 

Lönehöjningar för handläggare 

Utfallet i ökade löner mellan 2016 till 2017 för fast anställd personal blev genomsnittligt 4,1 

procent. Då ingår även skillnad i lön mellan personal som slutat och ersatts med 

nyrekryteringar. Till 2018 beräknas lönerna öka med genomsnittligt 3 procent. Efter dessa 

lönelyft beräknas medellönen i Södertälje 2018 ligga nära medellönen för miljöinspektörer i 

Stockholmsregionen. Södertälje har många komplexa verksamheter som kräver erfarenhet och 

specialkompetens inom vissa områden. Vi behöver fortsätta jobba för konkurrenskraftiga löner. 

 

Lönehöjningar för administrativ personal 

Chefer och administratörer ingår i taxeunderlaget som fördelade övergripande kostnader. 

Utfallet i ökade löner mellan 2016 till 2017 blev genomsnittligt 3,7 procent. I taxeunderlaget 

beräknas dessa löner öka med genomsnittligt 2,5 procent till 2018.  

 

Nämndens arvodeshöjningar 

Nämndens kostnader ingår i taxeunderlagen med den del som rör myndighetsutövningen. 

Arvodena är kopplade till inkomstbasbeloppet och räknas upp i takt med att detta ökar. 

Inkomstbasbeloppet har ökat med 3,7 procent till år 2017. Beloppet för 2018 är inte fastställt än. 

I taxeunderlaget har ökningen till 2018 beräknats bli 2 procent. 

 

Ökad bemanning, fler årsarbetskrafter handläggare 

Antalet handläggare inom Miljö och Hälsa utökas med 0,5 årsarbetskrafter jämfört med 2017 

års budget, vilket innebär en utökning med 3,3 procent i antalet årsarbetskrafter och en ökad 

kostnad om ca 300 tkr per år. Syftet är att uppnå den bemanning som behövs utifrån 

behovsutredningen. Den ökade bemanningen ger på sikt möjlighet till att utföra mer tillsyn och 

därmed debitera fler avgiftstimmar, vilket bör ge ökad självfinansiering. Under 2018 innebär 

själva omställningen med systembytet, inlärningsperioden och övergång till nya rutiner med 

digital ärendehantering ett tidstapp som bromsar ökningen i tillsynstimmar på det första året.  

Antalet handläggare inom Livsmedelskontrollen utökas med 0,15 årsarbetskrafter jämfört med 

2017 års budget, vilket innebär en utökning med 2,4 procent i antalet årsarbetskrafter och en 

ökad kostnad om ca 90 tkr per år. Syftet är att bemanna så att planerad kontroll för året hinner 

utföras fullt ut, vilket inte uppnåtts under de senaste åren utan det har uppstått en kontrolltids-

skuld som flyttats vidare till nästkommande år. Det behövs något högre grundbemanning för att 

ha en buffert för variationer. Antalet debiterade kontrolltimmar väntas inte kunna öka totalt sett. 

Ökningen i årsarbetskrafter ger därför inte ökad självfinansiering. 
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Utökning av tjänst för systemförvaltning, digitalisering och kommunikationsfrågor 

Systemförvaltning är en administrativ resurs som ingår i taxeunderlagen som fördelade 

övergripande kostnader. Fram till och med 2016 hade miljökontoret sammanlagt 0,5 tjänst 

avsatt för systemförvaltning vilket har ingått i tidigare taxeunderlag. Vi har behov av att utöka 

detta till en hel tjänst. Under 2017 har kontoret tillfälligt utökat systemförvaltningen till 

sammanlagt 0,9 årsarbetskrafter för att svara mot behovet. Av det har 0,4 årsarbetskrafter 

finansierats tillfälligt inom kommunbidragsramen. 

IT-förvaltningen blir alltmer komplex med ökad digitalisering. Vårt system ska kopplas ihop 

med andra system för till exempel e-arkiv och e-tjänster. Digital ärendehantering medför nya 

tekniska frågeställningar. Den nya europeiska dataskyddsförordningen som träder i kraft 2018 

ställer mer omfattande krav på hur vi hanterar personuppgifter, även det med koppling till 

tekniska lösningar. Vår kommunikation via webben och e-tjänster ökar i betydelse och har ett 

givet samband med vilka IT-tekniska lösningar vi utvecklar. Det finns därför behov att samla 

alla dessa frågor i en tjänst. Vi behöver också ha en utsedd person som representerar kontoret i 

kommunens samlade arbete med digitalisering och kommunikationsfrågor. I dagsläget saknar 

miljökontoret en sådan roll vilken gör att vi har bristande kontakt med övergripande processer i 

dessa frågor. 

Systemförvaltningen görs idag av flera miljöinspektörer på delar av deras tjänster. Med 

utökningen till en hel tjänst kan olika personers arbetsuppgifter bli mer renodlade, vilket 

bedöms öka effektiviteten.  

Personalkostnaden för systemförvaltning och övrigt IT-stöd ökar i taxeunderlaget med 50 %, ca 

300 tkr. Genom att lyfta in den redan budgeterade kostnaden för 2017 i taxefinansieringen 

frigörs nämndbidrag inom befintlig ram som kan gå till att täcka kostnader i den 

skattefinansierade verksamheten. 

 

Kostnader för verksamhetssystem och övrigt IT-stöd 

Under 2018 ska kontoret gå över till ett nytt verksamhetssystem. Det befintliga systemet är från 

1999 och är på väg att läggas ned från leverantörens sida. Systemet kan inte längre utvecklas 

och har ökande svårigheter att fortsätta i drift med sin underliggande plattform med databas etc. 

Kontoret har därför nyligen slutfört en upphandling av system tillsammans med Telge Inköp. 

Tre anbud gavs, varav anbudet med lägsta pris valdes. Totalpriset för det nya systemet innebär 

att kostnaden för verksamhetssystem ökar stort jämfört med idag.  

Dessutom beräknas det tillkomma högre priser på datorer, samt nya kostnader kopplade till 

digitaliseringen, som t ex anslutningen till e-arkiv. 

De löpande kostnaderna för IT-stöd inom myndighetsutövningen beräknas totalt öka med ca 50 

procent, från ca 600 tkr till ca 900 tkr per år. Utöver det tillkommer utvecknings- och 

omställningskostnader under 2018, som delvis räknas med i taxeunderlaget och delvis tas ifrån 

kommunbidragsramen. 
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Med systembytet blir det möjligt att gå över till digital ärendehantering. Det väntas efter viss 

omställningstid öka effektiviteten främst i den administrativa hanteringen. Servicenivån kan 

höjas och ledtiderna bör kunna kortas.   

Övriga kostnader för material och tjänster (utöver IT-stöd) beräknas öka marginellt i direkta och 

indirekta kostnader.  

 

Självfinansieringsgrad 

Självfinansieringsgraden som nyckeltal brukar beräknas på utfallet från föregående år.  

För att få en jämförande bild av hur den kan utvecklas framåt med nya taxenivåer har vi gjort en 

beräkning utifrån de föreslagna taxenivåerna och en preliminär budget för 2018 med förväntade 

intäkter och kostnader. 

 

Självfinansieringsgraden inom miljöbalkstillsynen var 65 procent i utfallet för 2016 och 

beräknas till 69 procent med 2018 års preliminära budget. Självfinansieringsgraden inom 

livsmedelskontrollen var 81 procent för 2016 och beräknas ligga kvar på 81 procent med 2018 

års preliminära budget.  

 

Enligt lagkrav ska kontrollen riktad mot livsmedelsföretagen vara helt avgiftsfinansierad, men 

det ingår även uppgifter i myndighetsuppdraget som ska vara anslagsfinansierade.  

Frågan är då hur stora respektive delar är och om kontrollen blir helt finansierad med de 

föreslagna taxenivåerna. Det finns viss svårighet att beräkna fördelningen i tid, då den varierar 

mellan åren. I behovsutredningen anges genomsnittliga tidsbehov för respektive uppgifter. 

Baserat på det beräknar kontoret att självfinansieringsgraden bör vara ca 84 procent för att 

kontrolluppdraget ska vara helt finansierat med avgifter. Det har vi alltså inte uppnått fult ut. 

 

Motsvarande beräkning för miljöbalkstillsynen kan inte genomföras i skrivande stund. Vi har 

funnit att behovsutredningen först behöver revideras för att tydligare klargöra vilka delar av 

tiden som principiellt kan vara avgiftsfinansierade respektive anslagsfinansierade. Det finns 

inga lagkrav på full avgiftsfinansiering men Södertäljes ambition är att uppnå det så långt det 

går. 

 

 

Ändring i Livsmedelstaxa 

I livsmedelstaxan har följande paragraf lagts till: 

 

7 §  

Om det finns särskilda skäl ur arbetsmiljösynpunkt får miljönämnden besluta att 2 gånger 

avgiften tas ut för kontroller där dubbelbemanning krävs för att kunna genomföra arbetet. 

Gäller ej vid handräckning med polis. 

Syftet är att vi ska ha full kostnadstäckning i de fall där en inspektör ur säkerhetssynpunkt inte 

kan genomföra kontrollen ensam. 
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Ändring i miljöbalkstaxan, bilaga 2 

En genomgång av taxebilagorna har genomförts och kontoret föreslår ändringar i bilaga 2, som i 

huvudsak består av anpassning till ändrad lagstiftning. Inga fasta avgifter har förändrats men 

vissa verksamheter skulle eventuellt kunna påverkas för att klassningskoden har ersatts med ny 

kod i Miljöprövningsförordningen vilket påverkar bilaga 2. Vi har följt de ändringar som SKL 

genomfört i sitt taxeunderlag på grund av ändringarna i miljöprövningsförordningen. Vår 

intention är att de nya koderna ska ha samma antal timmar som de tidigare koderna.  

 

Ett par nya punkter har lagts till som inte finns i miljöprövningsförordningen, men i SKLs 

taxeförslag. 

Nytt förslag: 

 

Nuvarande taxa: 

 

Syftet är att finansiera det arbete som kommer behöva göras kring båtuppläggning och marinor, 

utifrån de riktlinjer för länet som nämnden fattat beslut om. Stora anläggningar kommer vara 

mer resurskrävande att utföra tillsyn på. 

 

Nytt förslag: 

 

Ny taxepunkt som vi inte haft tidigare. Syftet är att kunna debitera FTI (Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen) för problem som vi måste hantera kring ÅVS. Liknande taxepunkt finns 

även i andra Södertörnskommuner. 

 

PM författat av: 

Helena Götherfors Westman, miljöchef 

samt 

Marie Martna, verksamhetscontroller 

Miljökontoret 

Telefon (direkt): 08-5230 1315 

E-post: marie.martna@sodertalje.se 

63.2001  8 U Fritidsbåtshamn/båtklubb, för mer än 600 båtar, med uppläggning eller upptag 

63.2002  6 U Fritidsbåtshamn/båtklubb, för mer än 200 men högst 600 båtar, med uppläggning eller 

upptag 

63.2003  4 U Fritidsbåtshamn/båtklubb, för mer än 50 men högst 200 båtar, med uppläggning eller 

upptag 

63.2004  2 U Fritidsbåtshamn/båtklubb för högst 50 båtar, med uppläggning eller upptag 

35.2002 2 U Småbåtshamnar, marinor, spolplatser eller vinterförvaringsplatser där rengöring, slipning 

och/eller målning av båtbottnar förekommer. 

90.4002  2 U Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för allmänheten 



 

Miljökontoret 

Taxa för livsmedelskontroll 2018- förslag version 2017-06-22 

Antagen av kommunfullmäktige 2017-xx-xx, att gälla från 2018-01-01 
 

 
 

    Förslag 

Taxa för kontroll enligt livsmedels- 

och foderlagstiftningen samt 

animaliska biprodukter  

- 2018 

 
 

 



Södertälje kommun, / Taxa 2018 för miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader 

inom livsmedels- och foderlagstiftningen samt animaliska biprodukter 

 

Taxan är fastställd med stöd enligt 6 § andra stycket, 13 §, 14 § andra stycket och 18 § tredje stycket 
förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 6 § förordning (2006:1165) om 
avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter. 
 

Inledande bestämmelser  
 

1 §  

Denna taxa gäller avgifter för Södertälje kommuns kostnader för offentlig kontroll enligt EU:s 

bestämmelser inom livsmedels- och foderområdet, livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och 

animaliska biprodukter (2006:805) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för 

offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna 

lagstiftning.  
 

2 §  

Avgift enligt denna taxa tas ut för; 

 

1. registrering av anläggning  

2. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig kontroll 

3. exportkontroll och utfärdande av exportintyg  

4. importkontroll 

5. offentlig kontroll i övrigt 

6. uppdragsverksamhet 

 

 

3 §  

Avgift tas inte ut för; 

 

1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 

2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen, 

de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras 

av dessa lagar. 
 

4 §  

Miljönämnden får för varje år besluta att justera i denna taxa fastställd timavgift med en uppräkning enligt 

prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL). 
 

Timtaxa  

5 §  

Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften  

a. 1322 kronor vid beräkning av årlig kontrollavgift för planerad kontroll 

b. 1106 kronor vid registrering, extra offentlig kontroll, utfärdande av exportintyg mm 

 

Årlig kontrollavgift tas ut i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en verksamhet. Kostnaden för 

resor till och från livsmedelsanläggningen ligger i timavgiften för årlig kontroll.  
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En lägre timavgift gäller för extra offentlig kontroll, registrering och exportkontroll. 

I dessa fall tas timavgift ut för faktiskt nedlagd kontrolltid och till detta läggs även eventuell restid. 

Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. 

 

För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 

07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 

helgdagar, tas avgift ut med 2 gånger ordinarie timavgift.  
 

6 § 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 

ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning 

och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. 

 

7 §  

Om det finns särskilda skäl ur arbetsmiljösynpunkt får miljönämnden besluta att 2 gånger avgiften tas ut för 

kontroller där dubbelbemanning krävs för att kunna genomföra arbetet. Gäller ej vid handräckning med 

polis. 

 

Avgift för registrering  

8 §  

Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet, tillverka snus och 

tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för 1,5 timmes kontrolltid om anmälan är 

komplett, enligt timavgift i 5 § punkt b. Om anmälan inte är komplett eller innehåller felaktig adress, 

fakturaadress eller liknande, debiteras en avgift motsvarande 2 timmars kontrolltid. 

 

Årlig kontrollavgift 

Beräkning av kontrolltid och avgift 

9 §   

För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas.  

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljönämnden beslutar för anläggningen. Kontrolltiden 

bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av  

1. riskklassificering med hänsyn till typ av verksamhet och livsmedel, produktionens storlek och 

konsumentgrupper, 

2. bestämning av eventuellt kontrolltidstillägg utifrån behovet av informationsrelaterad kontroll (till 

exempel spårbarhet och märkning), samt 

3. erfarenhetsklassning med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten.  

 

Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid” 

används. Den årliga kontrolltiden för varje riskklass, kontrolltidstillägg och erfarenhetsklass framgår av 

vägledningens tabeller.  

Vid första riskklassificeringen placeras livsmedelsanläggningen i erfarenhetsklass B. 
 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan i 5 § punkt a. 
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Justering av kontrolltid 

10 §  

Om en tillämpning av 9 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning inte stämmer överens med det 

faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid som 

grundar sig på nämndens bedömning av anläggningens behov av kontroll.  

 

Betalning av årlig avgift 

11 §  

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Avgiften ska betalas från och med det 

kalenderår då verksamheten påbörjas. Miljönämnden kan, för det kalenderår som registeringen skett, 

fakturera avgiften för planerad kontroll i efterskott. Då beräknas avgiften enligt timtaxan i 5 § punkt a. 

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.  
 

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska den nya 

avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. Avgiftsskyldigheten upphör från och med det 

kalenderår som följer efter det att verksamheten har upphört.  

 

12 §  

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar anläggningen vid kalenderårets 

början. Avgiften ska även betalas av den som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus 

eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning. 

 

Avgift för extra offentlig kontroll  

13 §  

Om bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala kontrollverksamheten tas 

avgift ut för faktiskt nedlagd kontrolltid. Timavgift tas ut enligt 5 § punkt b och för de faktiska kostnaderna 

för provtagning, analys av prover samt för restid.  

 

Kostnader som följer av extra offentlig kontroll debiteras den företagare som har ansvaret för den bristande 

efterlevnaden eller den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga 

kontrollen genomförs. 

 

Avgift för exportkontroll 

14 §  

Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 9 § betala avgift till miljönämnden för 

sådan särskild kontroll och utfärdande av exportintyg som föranleds av införselbestämmelser i tredje land. 

Avgiften ska motsvara den faktiska nedlagda handläggningstiden i ärendet med timavgift enligt § 5 punkt 

b.  

 

Avgift för importkontroll 

15 §  

Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 9 §, betala en avgift till 

miljönämnden för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig 

kontroll av livsmedel som importeras från tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen 

kompletterar. Avgiften ska motsvara den faktiska nedlagda handläggningstiden i ärendet med timavgift 

enligt § 5 punkt b samt de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 
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Avgift för uppdragsverksamhet 

16 § 

Avgift för uppdragsverksamhet tas ut per timme med det belopp som anges i 5 § punkt b. 

 

 

Höjning eller nedsättning av avgift 

17 §  

Om det finns särskilda skäl får miljönämnden besluta att avgift ska höjas, sättas ned eller efterskänkas. 
 

Betalning av avgift 

18 §  

Betalning av avgift ska ske till miljönämnden i Södertälje kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i 

beslutet om avgift eller i faktura.  

 

Övriga kostnader 

19 §  

Handläggning vid expediering med delgivningsman debiteras en avgift motsvarande 1 timme, enligt 5 § 

punkt b. 
 

Verkställighetsfrågor m.m. 
 

20 §  

Miljönämnden får bestämma att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.  

(enligt 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter). 

 

21 §  

Miljönämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.  

(enligt 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter). 

_______________  

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2018. I ärenden som rör registreringar tillämpas taxan på ärenden 

som kommer in från och med denna dag. 
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