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Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens
miljöförbund
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar att direktionen får höja timtaxan för
Ystad- Österlenregionens miljöförbund utifrån 2019 års timtaxa med en årlig
uppräkning på 2,5 % enligt tabell Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens
miljöförbund 8 oktober 2019.
Kommunfullmäktige beslutar att taxa för prövningar och extra offentlig kontroll enligt
livsmedelslagen om 1 177 kr i Ystad-Österlenregionens Miljöförbund förslag till beslut
daterat den 8 oktober 2019 (ADM2019.8546) ska utgå.

Sammanfattning av ärendet
Miljöförbundets finansiella mål är att verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska
ramar och vara i balans. En självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas och bokslutet
ska visa ett positivt resultat.
Senaste större justering av taxorna gjordes år 2016 och 2017 då timtaxorna under åren höjdes
sammanlagt med ca 21 % (samt för livsmedel extra offentlig kontroll ca 36 %). Därefter har
de årliga höjningarna varit ca 2,5 %.
Regeringen utkom den 17 december 2009 med skrivelsen 2009/10:79, En tydlig, rättssäker
och effektiv tillsyn, där regeringen redovisar generella bedömningar för hur en
tillsynsreglering bör vara utformad.
Enligt livsmedelslagen, gällande föreskrifter och EU:s förordningar ska livsmedelstillsynen
vara helt självfinansierad.
Bedömningen är att med en årlig uppräkning på 2,5 % utifrån 2019 års taxenivå kommer
miljöförbundet även fortsättningsvis att ligga under SKL:s rekommendationer.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av miljöchef Carina Barthel,
Beslut i Ystad- Österlenregionens miljöförbund 7 oktober 2019,
Uppräkning av timtaxa för Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 8 oktober 2019,
Tjänsteskrivelse av budgetchef Hans Persson 14 oktober 2019,
Beslut i kommunstyrelsen 30 oktober 2019 § 209.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att direktionen får höja timtaxan för
Ystad- Österlenregionens miljöförbund utifrån 2019 års timtaxa med en årlig
uppräkning på 2,5 % enligt tabell.

Förslag till beslut under sammanträdet
Cecilia Fahlborg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med korrigeringen att förslaget
om taxa för prövningar och extra offentlig kontroll enligt livsmedelslagen om 1 177 kr i
Ystad-Österlenregionens Miljöförbund förslag till beslut daterat den 8 oktober 2019
(ADM2019.8546) ska utgå.
Beslut skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Simrishamns kommun
Tomelilla kommun
Ledning & utveckling, ekonomi
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