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§ 72        Dnr 06/mn0352 
Taxa livsmedelskontroll 
 
Ny EU-gemensam livsmedelslagstiftning gäller fr.o.m. 1 jan 2006. 
Enligt regeringens proposition 2005/06:128 ska livsmedelskontrollen i Sverige vara helt 
avgiftsfinansierad. 
Tidigare har livsmedelsavgifterna fastställts centralt och i stort sett varit oförändrade ca 10 år. 
Den ordinarie livsmedelskontrollen ska finansieras genom fasta årliga avgifter. Kontroller 
utöver detta, t ex uppföljningar, ska finansieras genom timavgifter. 
 
De årliga avgifterna ska beräknas utifrån kontrollbehovet (tidsåtgången) baserat på en 
bedömning av den risk som är förknippad med verksamheten, vilket innebär att kommunerna 
själva kommer att sätta avgifterna för livsmedelskontrollen. Vid taxesättning ska kommunen 
se till att avgiften täcker kostnaderna för kontrollen på livsmedelsområdet så att kommunen 
får tillräckliga finansiella resurser för att tillhandahålla nödvändig personal och andra resurser 
för kontrollen. 
 
Förslaget har beslutats av regeringen och ska träda i kraft 1 januari 2007. Detta innebär att 
kommunerna måste fatta beslut om en timtaxa för livsmedelsavgifterna innan årsskiftet. 
En ny avgiftsförordning eller ändring av förordning (1989:110) om avgift för 
livsmedelstillsyn m m som kommer att styra kommunernas avgiftsuttag är under bearbetning 
och antas vara klar under hösten 2006. 
Regeringen skall under hösten (November?) besluta om en förordning som 
bemyndigar/förpliktigar kommunerna att ta ut avgifter för kontroll och för prövning och 
registrering enligt livsmedelslagen. Först därefter kan kommunfullmäktige besluta om en 
timtaxa baserad på full kostnadstäckning enl. proposition 2005/06: 128. 
För att taxan skall kunna tillämpas den 1 januari 2007 måste taxan var beslutad i kommun-
fullmäktige  under 2006. Ev. övergångsregler är f.n. okända. 
 
Miljönämndens beslut 
 
Under förutsättning att regeringen under hösten 2006 beslutar om en förordning som 
bemyndigar kommunen att ta ut avgift för kontroll och för prövning och registrering enligt 
livsmedelslagen, 
Kommunfullmäktige i Torsås föreslås besluta enligt följande: 
Med stöd av förordningen 2006:XXX beslutar kommunfullmäktige att anta en timtaxa á  
600:-/timme enligt bilaga YY och ZZ att gälla fr.o. m. 1 januari 2007. 
Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i bilagorna YY och ZZ 
angivna fasta avgifterna samt den avgift som skall utgå per timme handläggningstid med en 
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i kosumentprisindex 
(totalindex) räknat fram till 1 oktober månad året före avgiftsåret. 
Basmånad för indexuppräkning är oktober 2006. 
 
 
Exp: Ekonomichefen
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§ 73          Dnr 06/mn0352 
Taxa foderkontroll 
 
Den 1 januari 2006 trädde en ny livsmedels- och foderlagstiftning i kraft. Lagstiftningen 
omfattar ett flertal EU-förordningar vars syfte är att öka spårbarhet och offentlig kontroll av 
foder och livsmedel. 
För kommunerna innebär lagen ett utökat ansvar jämfört med tidigare både i vad gäller antalet 
objekt och rent innehålls-/kompetensmässigt. Primärproducenter och de mindre 
foderleverantörerna ska ingå som kontrollobjekt i miljönämndernas tillsynsplan tillsammans 
med övriga verksamheter. Kontrollfrekvensen på respektive objekt fastställs av kommunen 
med hjälp av en risk- och erfarenhetsmodell som Jordbruksverket håller på att ta fram. 
Modellen har samma princip/uppbyggnad som Livsmedelsverkets motsvarighet gällande 
livsmedelsobjekt. 
Full kostnadstäckning ska gälla för kommunens kontroll och det är verksamhetsutövaren som 
är ersättningsskyldig. Avgiften blir en fast årlig avgift som beräknas utifrån taxan på 
kommunens timkostnad. Vid kontroll ska normalt en provtagning av foder ske och 
kostnaderna för att analysera dessa prover kommer att belasta verksamhetsutövaren. 
Regeringen har utfärdat förordning om foder och animaliska biprodukter (2006:814) som 
kompletterande bestämmelser till foderlagen. 
 
Miljönämndens beslut 
 
Remitteras till miljökontoret för vidare utredning, behandlas åter den 26 oktober 2006. 
 
 
 

 
 

 
Exp: Ekonomichefen 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4  

Miljönämnden 2006-10-03                                          

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
§ 74          Dnr 06/mn0352 
Förslag till budgetram 2007 m.m. 
 
Budgetram för 2007 föreligger på 2.0Mkr. Utifrån denna budgetram önskar ekonomichefen 

• Inriktningsmål och effektmål 

• Verksamhetsmått/nyckeltal 

• Förslag till driftbudget 2007 uppdelat på intäkter, kostnader , resultat 

• Förslag till taxor och avgifter 2007 
 
I budgetförutsättningarna anges att kompensation för löneökningar skett med 2,7 %.  
 
Miljökontoret har efter samråd med nämnden 060912 tagit fram förslag till driftbudget och 
investeringsbudget för fortsatta miljöåtgärder med betoning på kustmiljöåtgärder, nämndens 
del i miljömålen och åtgärder kring vattendirektivet.  
 
Några särskilda medel för fortlöpande fortsatt inventering av enskilda avlopp har ej avsatts 
vilket vore angeläget enligt antagna planer. Likaså har ingen höjning föreslagits av 
kommunala va-bidraget, som kan antas få en större åtgång i takt som bristfälliga avlopp 
åtgärdas.  
 
Beträffande taxor och avgifter gjordes en fullständig omarbetning och viss höjning 2003. 
Naturvårdsverket har under våren 2006 kommit med förslag till ändringar i förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Föreslagna ändringar har ännu ej 
antagits samtidigt har totalindex ändrats väldigt lite  Därför föreslås oförändrad taxor och 
avgifter i avvaktan på att centrala ändringar införs. Förslag till ny livsmedelstaxa och foderlag 
med anledning av ny lagstiftning tillkommer. 
 
Miljönämndens beslut 
 
Förslag till driftbudget 2007 och förslag till investeringsbudget 2007 enl. bilaga 1 och 2  
Med anledning av 2003 års fullständiga omarbetning av taxor och avgifter samt aviserade 
centrala ändringar av taxorna för miljöskydd, föreslås att befintliga taxor och avgifter (taxa 
för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens och djurskyddslagens områden, taxa för uppdragsverksamhet, taxa för tillsyn 
inom strålskyddslagens område) bibehålles oförändrade för 2007 enligt taxor och avgifter 
2003 antagna av kommunfullmäktige 021127 KF § 95. 
 
 
 
 
 
 
Exp: Kommunfullmäktige 
        Ekonomichef 
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§ 75         Dnr 06/mn0353 
Folkhälsosamordnare 
 
Folkhälsorådet i Torsås kommun har ansvar för att begreppet folkhälsa blir involverat i alla 
beslutsprocesser, att kunskap sprids och att ett fungerande nätverk byggs upp. Samordningen 
av folkhälsoarbetet i kommunen ligger på en folkhälsosamordnare, anställd av miljönämnden. 
Tjänsten finansieras med medel, hälften från landstinget och hälften av miljönämnden. 
Miljönämnden har 2006-06-15 i § 52 behandlat den ohållbara situationen med kombinationen 
med att kommunekologen också är folkhälsosamordnare  inte minst i samband med att 
kustmiljöarbetet och övriga vattenanknutna frågor nu måste prioriteras högre. I samband 
därmed hänsköts frågan, till miljönämndens budgetarbete, om uppgiften som 
folkhälsosamordnare skall ligga kvar hos miljönämnden eller inte fr.o.m. 2007. Ordförande 
Sten Bondesson, kommunekolog Kerstin Ahlberg och miljöchef  Jan Andersson redogör för 
ärendet  
Aktuella frågor just nu är att folkhälsosamrådet och folkhälsosamordnaren tagit fram en 
förslag till handlingsplan för folkhälsoarbetet 2005-2010, som senare skall antas av 
kommunfullmäktige. I samarbete med kommunens personalavdelningen har föreläsning om 
hälsa hållits för anställda och allmänhet. 
Folkhälsorådet och folkhälsocentrum önskar en fortsättning av verksamheten. 
Folkhälsomålen nämns allt oftare tillsammans med miljömålen, därmed har verksamheten en 
del gemensamt med miljönämndens verksamhet. 
 
Miljönämndens beslut 
 
Miljönämnden projektanställer under ett år i taget en folkhälsosamordnare på halvtid under 
förutsättning att bidrag även fortsättningsvis kan erhållas.  
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§ 76               Dnr 2006/mn0301 
Remiss motion-minska utsläppen-börja använda nyckeltal, Jessica Lundgren, (mp) 
 
Ärendebeskrivning 
Ledamot Jessica Lundgren, mp, hemställer i en motion att det i kommunens bokslut för varje 
år som kommer ska finnas med beräkningar på alla utsläpp som kommunen orsakar, hur 
utsläppen har förändrats sedan föregående år och vilka åtgärder som behövs för att minska 
utsläppen till nästkommande beslut.  
 
I motionen skriver Jessica om att en av de riktigt stora utmaningar som vi står inför idag är 
den pågående klimatförändringen och att så länge CO2 –halten ökar förstärks 
klimatförändringarna allt mer. Därför är det viktigt att ha kontroll över sina utsläpp.  
 
 
Miljönämndens yttrande 
Påpekandet att klimatförändringen är av stor betydelse stämmer mycket bra och det är helt 
klart att något måste göras. Kommuner kan minska sin påverkan på klimatet genom att 
efterfråga och använda energisnåla produkter liksom energi och el från förnybara energikällor 
och dessa åtgärder kan även leda till besparingar. 
 
I motionen yrkas på att det ska finnas beräkningar på alla utsläpp men i texten skrivs det om 
koldioxid samt om klimatförändringar generellt. Det måste alltså klargöras att det i 
klimatfrågan inte är alla utsläpp i kommunen som avses utan att det handlar om koldioxid 
eller alternativt alla klimatgaser, som sedan kan räknas om till koldioxidekvivalenter. 
Miljönämnden anser dock att koldioxid självt utgör en stor del av klimatproblemet och till en 
början är det koldioxid som de förslagna beräkningarna bör handla om.  
Beräkningar för koldioxid är alltså något värt att börja med men varje enskild förvaltning 
måste då ta sitt ansvar för att ta fram data om sina utsläpp samt göra beräkningar av påverkan.  
 

 
 
Exp: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 


