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Sammanträdesdatum 
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Paragrafer 

24 

 Plats och tid Tingssalen i Stadshuset  18:00 – 21:30 

 Beslutande ledamöter Enligt bifogad närvarolista (BILAGA 1) 

 Övriga närvarande Jens Odevall, kommunchef 
Jonatan Wassberg, sekreterare 

 Justerare Marie-Helen Ståhl med Mattias Krusell som ersättare 

 Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2020-02-10 klockan 21:30 

 Underskrifter 

Sekreterare ……………………………………………………………………………………………... 
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Ordförande ……………………………………………………………………………………………... 
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Marie-Helen Ståhl 
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§ 24 Dnr 2019/228 406 KS 
 

Antagande av taxor; plan och bygglov, timtaxa miljötillsyn och livsme-
delskontroll samt taxa för serveringstillstånd, tobakstillstånd och till-
synsavgift 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att  Plan- och Bygglovstaxan för 2020 och att förändringar i avgifterna justeras ef-
ter Prisbasbeloppet för 2020. 

att  anta SKR:s redovisade höjda Prisindex kommunal verksamhet (PKV) för 
2020 gällande timtaxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken samt kontroll 
enligt livsmedelslagen. Timtaxan efter höjning enligt (PKV) blir 940 kronor per 
timme för miljötillsyn och 1053 kronor per timme för livsmedelskontroll. 

att  besluta om taxa för serveringstillstånd, tobakstillstånd samt tillsynsavgift för 
2020 lämnas oförändrad, enligt miljö- och byggnadsnämnden beslut § 
14/2019. 

Beslutet är ett tilläggsbeslut till beslut kommunfullmäktige § 242/2019. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden ska varje år gå igenom taxan och får för varje kalen-
derår besluta att höja de antagna fasta avgifterna och timavgifterna enligt Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerat på SKR:s hemsida. Prisindex 
för kommunal verksamhet är avsett att användas för kommunerna som underlag vid 
beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.  

SKR publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. Det är 
detta prisindex som används i SKR:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns 
kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster 
samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. Vid beräkning av timtaxa re-
kommenderar SKR att PKV för föregående år används för att beräkna nästkom-
mande års timtaxa.  SKR presenterar en tabell över index i oktober varje år och det 
är denna indextabell som utgör underlag för höjningen. Enligt redovisad tabell i ok-
tober 2019 anges ett prisindex om 3,2 % för 2018. Förslag till timtaxor för år 2020 
redovisade ovan innebär alltså en höjning om 3,2 % utifrån 2019 års timtaxor på 940 
kronor för miljötillsyn och 1053 kronor för livsmedelskontroll.  

Taxorna för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och motsvarande enligt livsme-
delslagen bygger på timavgift som är beräknad enligt Sveriges kommuners och reg-
ioners modell (SKR).  

Taxa för serveringstillstånd, tobakstillstånd samt tillsynsavgiften lämnas oförändrad. 
Det som påverkar är den nya tobakslagen där utfallet tidigast kan ses under hösten 
2020. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-01-24 § 14. 
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SKR:s prisindex kommunalverksamhet, PKV 2019-10-01. 

Tjänsteskrivelse, 2019-10-07. 

Miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-24 § 198 - överlämnar förslag till taxor för an-
tagande till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 191 Antagande av taxor; plan och bygglov, timtaxa 
miljötillsyn och livsmedelskontroll samt taxa för serveringstillstånd, tobakstillstånd 
och tillsynsavgift. 

Kommunstyrelsen 2020-01-28 § 14 Antagande av taxor; plan och bygglov, timtaxa 
miljötillsyn och livsmedelskontroll samt taxa för serveringstillstånd, tobakstillstånd 
och tillsynsavgift 

Dagens sammanträde 

Per Lublin (ÖP) och Roland Wickholm (ÖP) deltar inte i beslut i ärendet.  

Yrkande 

Tomas Zander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Skickas till 
Miljöenheten 
Plan- och byggenheten 
Administrativa enheten 
 
______________ 
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Uppropslista nr. 1 
Borgholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 januari 2020 klockan 18:18:54. 

Ledamöter Parti Kret Tjänstgörande ersättare Närv. N A F 

Ilko Corkovic (S) -  X    

Carl Malgerud (M) -  X    

Staffan Larsson (C) -  X    

Eva-Lena Israelsson (S) -  X    

Lennart Bohlin (FÖL -  X    

Anne Oskarsson (SD) -  X    

Kennert Georgsson (S) -  X    

Marcel van Luijn (M) -  X    

Jeanette Sandström (S) -  X    

Tomas Zander (C) -  X    

Jan Olof Forslund (S) - Mattias Krusell X    

Tomas Lind (FÖL -  X    

Per Lublin (ÖP) -  X    

Marwin Johansson (KD) -  X    

Lars Lindqvist (SD) - Tomas Ekstrand X    

Anna Victor Hiort (M) -  X    

Cecilia Ahlström (S) -  X    

Sara Kånåhols (V) - Martin Ottosson X    

Eva Wahlgren (C) -  X    

Joel Schäfer (S) - Mikael Palmqvist X    

Lenamarie Wikström (M) -  X    

Nina Anderson-Junkka (S) -  X    

Torbjörn Johansson (FÖL -  X    

Lars Ljung (S) - Marie-Helen Ståhl X    

Daniel Nilsson (C) -  X    

Bert Carlsson (SD) -  X    

Jennie Engstrand (S) -  X    

Anders Nyholm (M) -  X    

Andreas Persson (S) -  X    

Annette Hemlin (FÖL -  X    

Ulrika Lindh (C) -  X    

Roland Wickholm (ÖP) -  X    

Iréne Persson (S) -  X    

Charlotte Håkansson van Luijn (M) -  X    

Erik Arvidsson (SD) -  X    

SUMMA: 35 0 0 0 
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