
Revisionsrapport*

Granskning av tillsynsavgifter

Miljöenheten

Hylte kommun

2008-02-08

Leif Johansson



Innehållsförteckning

1 Uppdrag..........................................................................................................................3

2 Syfte och metod..............................................................................................................3

3 Allmänt...........................................................................................................................3

4 Anvisningar för beräkning av taxor ...............................................................................4

4.1 Allmänna regler i kommunallagen ..........................................................................4

4.2 Dokumenterade riktlinjer.........................................................................................5

4.3 Behovsutredning......................................................................................................5

4.4 Taxor inom olika områden ......................................................................................6

4.5 Beräkningsgrunder ..................................................................................................6

5 Överklagande .................................................................................................................7

6 Taxor i övriga kommuner...............................................................................................8

7 Sammanfattande bedömning..........................................................................................8



3

1 Uppdrag

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av revisorerna i Hylte
kommun genomfört en granskning av tillsynsavgifter inom Miljöenheten.

2 Syfte och metod

Syftet är att granska underlaget för tillsynsavgifter inom miljö, hälsa, livsmedel, djurskydd
och alkohol och hur dessa har beräknats. Följande revisionsfrågor är aktuella:

-Dokumentation av förekommande anvisningar
-Kartläggning av rutiner för beräkning av taxorna
-Beräkningsgrunder? Vilka kostnader ingår? Antal producerade timmar?

Indexreglering?
-Jämförelse med taxor i kringliggande kommuner.

Bedömning sker utifrån en genomgång av olika dokument och intervjuer med ansvariga
personer. Vi har även tagit del av Svenska Kommunförbundets anvisningar från 2003
angående ”Taxa inom miljö-, hälso- och djurskyddsområdet samt taxa för uppdragsverk-
samhet.”

3 Allmänt

Samhällsbyggnadskontorets miljöenhet arbetar åt både Samhällsbyggnadsnämnden
(SBN) och Tillsynsnämnden (TN) med att bevaka att lagar och regler följs i miljö- och
hälsoskyddsfrågor. Tillsynsnämnden svarar för all tillsyn som gäller kommunens egen
verksamhet (skolkök, idrottshallar m m) och Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för den
övriga tillsynen. Miljöenheten arbetar med frågor inom bl a livsmedel, hälsoskydd,
dricksvatten, miljöskydd, avlopp, kemiska produkter, djurskydd, bostadshygien,
naturvård, kalkning och alkohol.

Nämnderna arbetar enligt framtagen behovsutredning och tillsynsplan. Totalt behandlade
ärenden under 2007 (SBN + TN) uppgick till ca 600 st.

För 2007 budgeterades intäkter för taxor och avgifter på 600 tkr. Utfallet blev 932 tkr,
fördelade enligt nedan (tkr):
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Miljöskydd 593 tkr
Livsmedel 295 ”
Alkohol 27 ”
Djurskydd 17 ”
Totalt 932 tkr

Kommentar:

Inför 2007 planerades för en utökning av antalet inspektörer med en tjänst och för att
finansiera en sådan satsning höjdes taxorna. En inspektör anställdes i november 2006
men personen slutade i mars 2007 och tjänsten återbesattes aldrig.

4 Anvisningar för beräkning av taxor

4.1 Allmänna regler i kommunallagen

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av KL 8 kap. 3b där det anges att
”Kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller” och
vidare ”för tjänster och nyttigheter som kommuner är skyldiga att tillhandahålla, får de ta
ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet.”

För kommunal verksamhet gäller allmänt ”självkostnadsprincipen” enligt KL 8 kap. 3c:
”Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster
eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller.” Självkostnadsprincipen syftar på det
totala avgiftsuttaget för en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda faller har således inte
någon betydelse för tillämpningen av självkostnadsprincipen.

Kommentar:

Vid beräkning av självkostnaderna får alla relevanta direkta och indirekta kostnader som
verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader,
material och utrustning, försäkringar m m. Exempel på indirekta kostnader är lokalkost-
nader, kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av
kommunens centrala service- och administrationskostnader bör också räknas med.
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4.2 Dokumenterade riktlinjer

Kommunfullmäktige har antagit taxor som utgår ifrån det underlag i form av tidsåtgång
per år som finns i SKL:s förslag till dokumentation över olika verksamheter.

En väsentlig uppgift för den ansvariga kommunala nämnden (SBN) är att besluta om
omfattning och inriktning på verksamheten och även tillse att erforderliga resurser finns.
Kommunen har möjlighet att få tillräckligt med resurser genom att ta ut avgifter enligt
miljöbalken, djurskyddslagen m m.

4.3 Behovsutredning

Tillsynsverksamheten ska planeras. Nämnden bör ange hur stor del av handläggarnas tid
som ska åtgå till information, kontakter med andra myndigheter, vidareutbildning m m
och hur mycket som kan disponeras för sådan tillsynsverksamhet som är debiterbar. Den
debiterbara tiden används som underlag för att räkna ut vilken nivå som krävs på timtaxan
för att få kostnadstäckning för tillsynen.

Miljöenheten gör varje år en behovsutredning för SBN:s och TN:s ansvarsområden.
Utifrån behovet upprättas en tillsyns-/kontrollplan. Behovsutredningen beräknar den
debiteringsbara tiden för 2008 till ca 4.300 -5.000 timmar. Hylte kommun beräknar den
debiteringsbara tiden för varje inspektör till ca 1.100 timmar, vilket innebär ett behov av
ca 4-5 inspektörer utöver ansvarig chef för miljöenheten. I dagsläget är personalsitua-
tionen oklar, det finns två inspektörer, varav en är långtidssjukskriven, samt en chef.
Utöver den debiteringsbara tiden inräknas i varje tjänst även ej objektsbunden tid för
bl a information till allmänheten, fortbildning, interna möten, instrumentansvar,
sjukfrånvaro, facklig tid m m.

Vid tillämpning av en fast årlig kontrollavgift baseras denna på det antal timmar som
vidtagen riskklassning ger multiplicerat med timavgiften.

Kommentar:

Med utgångspunkt från lagstiftningens krav på tillsyn är kommunens miljöenhet klart
underbemannad. Detta ses även i jämförelse med övriga kommuner i Jönköpings och
Hallands län. Enheten löser situationen genom en hård prioritering av olika inkommande
ärenden ex.vis klagomål, uppföljningar, serviceåtaganden, nämndsarbete m m.

Bemanningen innebär också att kommunen i nuläget debiterar mer i avgifter än vad man
hinner med av tillsyn i olika former.
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4.4 Taxor inom olika områden

Hylte kommun tillämpar både fasta och rörliga avgifter:

Område Form av taxa
Livsmedel Fast
Miljöskydd Fast eller rörlig
Djurskydd Rörlig
Alkohol Fast

4.5 Beräkningsgrunder

Avgifterna eller grunderna för avgiftssättningen ska framgå av en taxa antagen av
fullmäktige.

Vid beräkning av 2008 års kostnad per handläggningstimme ingår följande delkostnader
(tkr):

Personalkostnader Kostnad per tim kr
-Chef för miljöenheten 612 3.000 tim per år
-Miljöinspektör, 2 årsarb 927
-Förvaltningschef 0,25 233
-Assistent 0,5 205 1 977 659:-

Övriga kostnader
-Hyra 124
-Städ 38
-Leasing 40
-Förbrukning o kontorsmtrl 40
-Kapitalkostnader 30
-Provtagning/analyser 100
-Övrigt 30 402

Nämndskostnad TN 77
Nämndskostnad SBN 63

Total beräknad kostnad 2 519 840:-
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Kostnad per timma

Vid beräkning av timkostnaden har miljöenheten räknat med en teoretisk debiteringsbar
tid på 3.000 timmar per år innebärande två inspektörer som debiterar 1.100 timmar
vardera samt 800 timmars debitering för enhetschefen. Uttagen timkostnad för 2008
på 660:- motsvarar då i stort sett miljöenhetens personalkostnader, 1.977 tkr. Ifall samtliga
kostnader medräknas, totalt 2.519 tkr, skulle timkostnaden uppgå till som lägst 840:-,
eftersom det knappast är realistiskt att enhetschefen ska kunna debitera så mycket som 800
timmar per år.

I praktiken resulterar ca 40-50% av den debiterbara tiden i reella intäkter då en relativt stor
del nedlagd tid består av exempelvis hanterande av klagomål, rådgivning, information,
samverkan med andra myndigheter m m. Detta är inget som kommunen kan ta ut avgifter
för.

Flera andra kommuner räknar med 1.000 timmar per inspektör.

Kommentar:

Eftersom Hylte kommun inte har något separat miljö- och hälsoskyddskontor kan det
alltid diskuteras vilka av samhällsbyggnadskontorets gemensamma kostnader som ska
medräknas i ovanstående kalkyl. Det finns inget entydigt svar på detta. Ytterligare
overheadkostnader och utbildningskostnader kan säkerligen tillkomma och en del
kostnader skulle eventuellt kunna exkluderas, som även har stöd i SKL:s anvisningar,
men miljöenheten har valt att begränsa sin beräkning till ovanstående kostnader.

Vi kan dock konstatera att uttagen timtaxa på 660:- ej baseras på miljöenhetens verkliga
kostnader.

5 Överklagande

Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om laglighets-
prövning (kommunalbesvär) i 10 kap. KL. Varje kommunmedlem har rätt att få lag-
ligheten av sådant beslut prövade. Överklagande ska ha kommit in till länsrätten inom tre
veckor från den dag då protokollsjustering har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
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6 Taxor i övriga kommuner

Övriga halländska kommuner tar för 2008 ut timtaxor enligt nedanstående (kr/tim):

Timtaxa Täckningsgrad(2007)
Halmstad 740:- 45%
Falkenberg 685:- 50%
Varberg 640:- 50%
Laholm 620- 48%
Kungsbacka 640:- 43%
Hylte 660:- 40% (2008)

Ovanstående täckningsgrad avser uppgifter som kommit via miljöcheferna i övriga
halländska kommuner och någon kontroll och jämförelse av beräkningssättet har vi inte
genomfört.

7 Sammanfattande bedömning

Vi har gått igenom rutinerna för beräkning av tillsynsavgifter inom miljöenheten och vill
lyfta fram några synpunkter enligt nedan:

 Kommunfullmäktige har antagit taxor som utgår ifrån det underlag i form av
tidsåtgång per år som finns i SKL:s förslag till dokumentation över olika
verksamheter.

 Med utgångspunkt från lagstiftningens krav på tillsyn och enligt upprättad
behovsutredning är kommunens miljöenhet klart underbemannad. Bemanningen
innebär också att kommunen i nuläget debiterar mer i avgifter än vad man hinner
med av tillsyn i olika former.

 Vid beräkning av timkostnaden har miljöenheten räknat med en teoretisk
debiteringsbar tid på 3.000 timmar per år. Uttagen timkostnad för 2008
på 660:- motsvarar då i stort sett miljöenhetens personalkostnader, 1.977 tkr. Skall
samtliga kostnader medräknas, totalt 2.519 tkr, skulle timkostnaden uppgå till som
lägst 840:-, eftersom det knappast är realistiskt att enhetschefen ska kunna debitera
så mycket som 800 timmar per år.

 I praktiken resulterar ca 40-50% av den debiterbara tiden i reella intäkter då en
relativt stor del nedlagd tid består av exempelvis hanterande av klagomål, råd-
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givning, information, samverkan med andra myndigheter m m. Detta är inget som
kommunen kan ta ut avgifter för.

 Vi kan dock konstatera att uttagen timtaxa på 660:- ej baseras på miljöenhetens
verkliga kostnader och taxan kan med hänsyn till detta inte anses vara för hög.

 I jämförelse med övriga halländska kommuner hamnar Hylte kommun ”i mitten”
när det gäller uttag av timtaxa.


