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 Kommunstyrelsen 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens timavgift för tillsyn och kontroll samt 
taxa för Uppsala kommuns offentliga kontroll av livsmedel 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa miljö- och hälsoskyddsnämndens timavgift att från och med 1 januari 2012 vara 
 

 1080 kronor för dels ordinarie tillsyn/kontroll inom miljöbalkens område dels normal 
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 

 1010 kronor för extra offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
 
att fastställa Taxa för Uppsala kommuns offentliga kontroll av livsmedel enligt bilaga 1 att 
gälla from 1 januari 2012 samt 
 
att upphäva nuvarande taxa för livsmedelskontroll, antagen av kommunfullmäktige den 11 
december 2006 (§237) med revideringar i dels kommunfullmäktige den 11 december 2007 
(§311) dels miljö- och hälsoskyddsnämnden den 16 december 2009 (§76), from den 1 januari 
2012. 
 
Ärendet 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i två skrivelser lämnat förslag om dels ny timavgift för 
tillsyn och kontroll inom miljöbalkens område samt kontroll inom livsmedelsområdet dels ny 
taxa för offentlig kontroll av livsmedel. De båda ärenden har en beröring med varandra då 
timavgiften för livsmedelskontroll används som grund för avgifterna i taxan. Bilagorna 1 och 
2. 
 
Förslagen baseras på nämndens erfarenheter avseende dels debiterbar tid för handläggare som 
arbetar med tillsyn och kontroll dels behov av kontrolltid för olika tillsynsobjekt inom 
livsmedelsområdet. Vidare har livsmedelsverket kommit med en ny modell för riskklassning 
av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter vilken nämnden har tagit fasta 
på då den nya modellen mer precist definierar kontrollbehoven. Sammantaget har nämnden 
bedömt att det behövs en ny timavgift samt ny taxa då nuvarande avgift och taxa inte på ett 
tillfredställande sätt speglar de faktiska förhållandena. 
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Föredragning 
Förslagen om nya timavgifter och ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel har 
utgångspunkten att de kostnader som nämnden har för tillsyn och kontroll ska i ökad 
utsträckning motsvaras av de avgifter som nämnden tar ut. Nämnden har med stöd av egna 
uppföljningar, rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt nya 
underlag från livsmedelverket gjort en översyn av sina timavgifter samt taxa för 
livsmedelskontroll. Översynen av taxan och dess avgifter är också ett led i genomförande av 
det uppdrag som nämnden fått av kommunfullmäktige 2006 där de ålades att följa upp 
avgifterna. 
 
Förslagen från miljö- och hälsoskyddsnämnden innebär att timavgiften för tillsyn och kontroll 
inom miljöbalkens område och kontroll inom livsmedelområdet höjs medan taxan för kontroll 
av livsmedel baseras på en ny modell för riskklassning av livsmedelsanläggningar där 
merparten av de anläggningar som får en förändring bedöms få lägre kontrolltid.  
 
Timavgiften har beräknats utifrån att den tid som varje handläggare har till sitt förfogande för 
debiterbar tillsyn/kontroll är väsentligt lägre än vad som gäller för nuvarande avgift. Både 
rekommendationen från SKL och den egna uppföljning som nämnden gjort visar på att så är 
fallet. Med en lägre debiterbar tid men oförändrad totalkostnad som ska täckas av debiterad 
tid blir timavgiften högre. Nuvarande timavgift är 814 kronor. 
 
Taxan för offentlig kontroll av livsmedel ändras genom att den riskklassificering som taxan 
baseras på nu ska ske utifrån livsmedelsverkets nya modell. Nuvarande taxa har baserats på en 
kommunspecifik modell. Utöver att kontrolltiden justeras för anläggningar inom 
livsmedelsområdet genom den nya riskmodellen skiljer taxan för livsmedelskontroll på 
normal kontroll och extra kontroll. Extra kontroll görs på de anläggningar som vid normal 
kontroll visar på brister. Dessa anläggningar får enligt förslaget betala dessa extra kontroller. I 
nuvarande taxa har eventuella extra kontroller ingått i kostnaden för normal kontroll. Genom 
att separera dessa två kontrollmoment från varandra bedöms incitamentet öka för företagarna 
att ha en god egenkontroll så att extra kontroller och därmed ökade kostnader undviks. 
 
Timavgiften för extra kontroll inom livsmedelsområdet är lägre än för ordinarie kontroll. 
Skillnaden består i att vid extra kontroll ska restid och kostnader för provtagning debiteras 
enligt faktisk kostnad, dvs läggas till timavgiften, medan vid ordinarie kontroll ingår dessa 
kostnadsposter enligt schablon i timavgiften. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De föreslagna justeringarna i timavgift och ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel bedöms 
ge miljö- och hälsoskyddsnämnden en bättre balans mellan kostnader för kontroll och tillsyn 
och intäkterna från de samma. För de som ska betala för kontroll inom livsmedelsområdet 
bedöms kostnaden komma att på ett mer precist sätt svara mot nedlagd tid för kontrollen än 
vad som idag är fallet. Genom höjningen av timavgiften kommer tillsyn/kontroll inom 
miljöbalkens område att bli dyrare medan kostnaden för kontroll inom livsmedelsområdet inte 
ökar i samma utsträckning som timavgiften höjs då antalet timmar som kontrollerna tar i 
merparten av fallen reduceras. 
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