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ÄRENDELISTA
§58

Godkännande av ärendelista och val justerare

§59

Resultat- och ekonomisk plan 2023-2026

§60

Begäran från kommunala tillgänglighetsrådet, sammanställning för bättre tillgänglighet

§61

Detaljplan för Västra Åkralt 1:6 m.fl., Hyltebruk – Beslut om samråd

§62

Plan- och byggtaxa 2023

§63

Taxa för arrenden och andra nyttjanderätter 2023.

§64

VA-taxa 2023

§65

Renhållningstaxa 2023

§66

Taxa för upplåtelse av allmän platsmark

§67

Anmälan av delegeringsbeslut

§68

Information i kommande ärenden

§69

Övriga frågor och meddelanden

§70

Taxa för områden inom Miljöbalken, Livsmedelslagen, Alkohollagen, Strålskyddslagen,
Tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel 2023

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§58

Godkännande av ärendelista och val justerare
(2022 SBN0007)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner dagordningen med tillägget att punkten:
Taxebestämmelser för områden inom Miljöbalken, Livsmedelslagen, Alkohollagen,
Strålskyddslagen, Tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel 2023 läggs till i
dagordningen.
Till justerare utses Johnny Winther (SD) och ordförande Malin Thydén Kärrman (S).
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§59

Resultat- och ekonomisk plan 2023-2026
(2022 SBN0003)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna Analys av nuläge och omvärld, Analys av
nyckeltal samt Investeringsbehov för samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen för
fortsatt beredning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram en nulägesanalys utifrån nämndens
ansvarsområden. I analysen beskrivs vilka stora utmaningar nämnden ser utifrån de
övergripande samhällsutmaningarna:









Sysselsättning/kompetensförsörjning
Strategisk bostadsförsörjning och attraktiv utemiljö
Utbildning
Livsplats för alla generationer
Infrastruktur
Ekonomisk tillväxt
Demokrati och mötesplatser
Trygghet och inkludering

Nämnden har också tagit fram investeringsbehov utöver de som finns i plan för åren 20232026.

Handlingar i ärendet







§57 SBN AU Resultat- och ekonomisk plan 2023-2026
Tjänsteskrivelse - REP 2023-2026
SBN - Analys av nyckeltal
SBN - Analys av investeringsbehov gata/park
SBN - Analys av nuläge och omvärld
SBN - Analys av investeringsbehov avfall

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna Analys av nuläge och omvärld, Analys av
nyckeltal samt Investeringsbehov för samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen för
fortsatt beredning.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§60

Begäran från kommunala tillgänglighetsrådet, sammanställning för
bättre tillgänglighet
(2022 SBN0066)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända svar till kommunala tillgänglighetsrådet
enligt bifogat förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet begärde den 7 mars 2022, §5, att de politiska nämnderna i
kommunen, senast den 18/5 2022 skulle ta fram en sammanställning med de åtgärder som
utförts den senaste mandatperioden för att underlätta de funktionshindrades levnadsvillkor i
Hylte kommun.
Kontakt har därefter tagits med kommunala tillgänglighetsrådet och anstånd har beviljats att
inkomma med svar till kommunala tillgänglighetsrådets möte i höst. Vidare har deras
förfrågan preciserats till att avse beslut fattade av kommunens nämnder som enbart har till
syfte att underlätta de funktionshindrades levnadsvillkor i kommunen.
Tillgänglighetsaspekten utgör en viktig del samhällsbyggnadskontorets kontinuerliga arbete.
När nya lekplatser, gång- och cykelvägar m.m. byggs utformas det för att bli så tillgängliga
som möjligt. Samma gäller för när nya detaljplaner tas fram.
Ett konkret beslutet för att förbättra tillgängligheten i kommunen var när
samhällsbyggnadsnämnden beslutade (23/11 2021, § 93) att begära investeringsmedel om 500
tkr för nya tillgänglighetsanpassade toaletter på Torups och Ibros badplatser. Detta
föranleddes av en motion från Centerpartiet om att alla kommunala badplatser skulle
inventeras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv samt att åtgärder för att göra de kommunala
badplatserna tillgängliga tas fram, kostnadsberäknas och redovisas för berörd nämnd och
kommunstyrelsen. Det slutgiltiga beslutet att tilldela investeringsmedel togs sedan i
kommunfullmäktige den 17 mars §5 2022.

Handlingar i ärendet




§58 SBN AU Begäran från kommunala tillgänglighetsrådet, sammanställning för
bättre tillgänglighet
Tjänsteskrivelse - begäran från KTR, sammanställning av åtgärder för bättre
tillgänglighet
Protokoll KTR 2022-03-07

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översända svar till kommunala tillgänglighetsrådet
enligt bifogat förslag.

Beslutet skickas till
Kommunala tillgänglighetsrådet
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§61

Detaljplan för Västra Åkralt 1:6 m.fl., Hyltebruk – Beslut om samråd
(2022 SBN0090)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner planförslaget och ställer ut det på samråd.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret tar i dagsläget fram en detaljplan gällande Västra Åkralt 1:6 m.fl.,
Hyltebruk.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för industrier och verksamheter i anslutning till
Stora Enso ABs befintliga industriområde. Stora Enso Paper AB vill förlägga en ny
anläggning för tillverkning av formed fiber-produkter.
Planen befinner sig nu i samrådsskedet och samrådshandlingar har tagits fram. Syftet med
samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Samrådet omfattar sakägare, boende, myndigheter och övrig som bedöms ha väsentligt
intresse av planen. Efter plansamrådet sammanställs synpunkterna och
samhällsbyggnadsnämnden tar ställning hur man går vidare med planförslaget.

Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse beslut om samråd Västra Åkralt 1:6 mfl
Plankarta_samråd_Västra Åkralt 1.6
Planbeskrivning_samråd_Västra Åkralt 1.6

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner planförslaget och ställer ut det på samråd.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadskontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§62

Plan- och byggtaxa 2023
(2022 SBN0116)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen plan- och
byggtaxa 2023.

Beskrivning av ärendet
Stora delar av samhällsbyggnadsnämndens intäkter bygger på taxor som revideras årligen.
Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen
eller tjänsten.
Plan- och byggtaxan föreslås inför 2023 revideras enligt följande:
1. Tagit bort kravet på lägeskontroll på Attefalls tillbyggnader och andra
komplementbyggnader mindre än 15,0 kvm.
2. Lagt till en avgift om 50% av ordinarie avgift i stället för 75% gällande vindskydd, tält
(strechtält) och skärmtak.
3. Har lagt till om att tidsbegränsade bygglov även ska gälla bygglov av säsongskaraktär.
4. Enkel nybyggnadskarta för verksamheter m.m. mindre än 2 000 kvm följer samma
som för småhus.
5. Lagt till en fast avgift på enkel nybyggnads karta vid mindre anläggningar som ex.
transformatorstationer oavsett tomtomtarea.
6. Gjort mindre justeringar gällande tidsuppskattningen +/- på enstaka ställen.
7. Lagt till en avgiftsnivå vid handläggning av lovärenden där överprövande myndighet
återförvisat ärendet för förnyad handläggning, om bristen beror på sökanden.
8. Ändrat handläggningskostnad per timme till 1 080 kr (1 020 kr). Enligt SKR är PKV
5,0%, Men då större delen av enhetens kostnader är personalkostnader föreslås en
höjning med 5,9%.
SKR publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. PKV är avsett
att användas för kommunerna som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och
prisutvecklingen i fasta löner och priser.

Handlingar i ärendet




§59 SBN AU Plan- och byggtaxa 2023
Tjänsteskrivelse - plan- och byggtaxa 2023
Förslag, Plan- och byggtaxa, 2023

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10 (23)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-31

Samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen plan- och
byggtaxa 2023.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§63

Taxa för arrenden och andra nyttjanderätter 2023.
(2022 SBN0117)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för arrenden
och andra nyttjanderätter 2023.

Beskrivning av ärendet
Stora delar av samhällsbyggnadsnämndens intäkter bygger på taxor som revideras årligen.
Avgifterna är bland annat avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella
myndighetsutövningen eller tjänsten.
Upplåtelseform av jord regleras i jordabalken. Arrende är upplåtelse av jord mot betalning,
avgiften regleras inte i jordabalken, utan det råder avtalsfrihet beträffande arrendeavgiften.
Kommunen ska dock förhålla sig till att avgiften ska bestämmas utifrån kommunallagens
regler gällande likställighetsprincipen och i enlighet med god ekonomisk hushållning.
Avgiften ska vara skälig.
Taxan för arrende och andra nyttjanderätter lämnas oförändrad även 2023, förutom en höjning
av den administrativa avgiften i och med höjd handläggningskostnad per timme, 1 080 kr mot
tidigare 1 020 kr.

Handlingar i ärendet




§60 SBN AU Taxa för arrenden och andra nyttjanderätter 2023.
Tjänsteskrivelse, taxa för arrenden och andra nyttjanderätter 2023
Förslag, Taxa för arrenden - andra nyttjanderätter, 2023

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för arrenden
och andra nyttjanderätter 2023.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§64

VA-taxa 2023
(2022 SBN0122)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta
·
föreliggande förslag till VA-taxa 2023 för Hylte kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning samt
·
föreliggande förslag till prislista 2023 för tjänster som utförs av VA men inte ingår i VAverksamheten för Hylte kommuns allmänna vatten – och avloppsanläggning.

Beskrivning av ärendet
Hylte kommun har en helt avgiftsfinansierad VA-taxa och utgångspunkten är att avgifterna
ska täcka kommunens hela kostnad för den kommunala VA-försörjningen, inklusive
kapitalkostnader för investeringar enligt VA-planen.
Ekonomienhetens sammanvägda bedömning är att intäkterna från brukningsavgifterna
behöver öka med 6%. Sammanvägningen utgår från olika faktorer: tidigare underskott, ökning
av personalkostnader (inkl. nytt pensionsavtal), inflationen och de prisökningar som denna
medför samt investeringar enligt beslutad VA-plan.
I samband med framtagandet av förslaget till VA-taxa 2023 har det även gjorts en översyn av
taxan enligt en ny standard från Svenskt Vatten, P120. Detta har gjorts för att göra taxan
tydligare och mer rättvis. Sammanfattningsvis innebär förändringarna:
·
Förtydligande av vissa texter, t ex bostadsenhetsavgift istället för lägenhetsavgift.
·
Förtydligande om vem som ska betala för tomtyteavgift utifrån nyttan och mer rättvis
fördelning mellan bostadsfastighet och annan fastighet.
·
Uttaget av dagvattenavgifter ska motsvara kostnaden, vilket innebär en relativ sänkning
av dagvattenavgifter. Detta påverkar även avgiften för övriga nyttigheter.
·
Separat prislista för tjänster som organisatoriskt utförs av VA- enheten, men som inte
ingår i den allmänna VA-verksamheten (brandpostmätare, sprinklerservis, vattenkiosk mm).
·
De paragrafer som är ändrade är §3, §14, §17, §18.1.
Förslaget innebär att vissa inbördes justeringar görs av nuvarande brukningsavgifter och att de
därefter höjs med index ett index på 6%.
Förslaget innebär också att VA-tjänster som inte ingår i den allmänna VA-verksamheten läggs
i en separat prislista.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Handlingar i ärendet







§62 SBN AU VA-taxa 2023
Tjänsteskrivelse_VA-taxa2023
VA-taxa 2023
Ärendebeskrivning VA-taxa 2023
Prislista 2023 för tjänster som utförs av VA men inte ingår i VA-verksamheten
VA taxebilaga 2023

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta
·
föreliggande förslag till VA-taxa 2023 för Hylte kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning samt
·
föreliggande förslag till prislista 2023 för tjänster som utförs av VA men inte ingår i VAverksamheten för Hylte kommuns allmänna vatten – och avloppsanläggning.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§65

Renhållningstaxa 2023
(2022 SBN0123)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till
renhållningstaxa för 2023.

Beskrivning av ärendet
Varje år sker en översyn av nämndens taxor och inför 2023 finns behov att höja
renhållningstaxan. Hylte kommun har en helt avgiftsfinansierad renhållningstaxa och
utgångspunkten är att avgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för renhållningen
inklusive kapitalkostnader för investeringar.
Ekonomienhetens sammanvägda bedömning är att det finns ett behov av att höja
renhållningstaxan med 11,5%. Den samlade bedömningen utgår från olika faktorer: tidigare
underskott, indexhöjning enligt avtal med renhållningsentreprenören, ökade
personalkostnader (inklusive nytt pensionsavtal), ökade krav på hantering av bygg- och
rivningsavfall, ökade kostnader för behandling av avfall.
Fr om den 1 januari 2023 får kommunerna ansvar för bygg- och rivningsavfall som inte
producerats i yrkesmässig verksamhet. Bygg- och rivningsavfall utgör enligt definitionen i 15
kap. 3 § miljöbalken inte ”kommunalt avfall”. Däremot följer det av miljöbalken 15 kap. 20 §
att bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet faller under
kommunalt ansvar från och med år 2023. Det är alltså inte kommunalt avfall, men ingår i
kommunalt ansvar och Hylte kommun behöver kunna erbjuda hämtning av detta avfall. I
föreslagen renhållningstaxa för 2023 införs därför en tilläggstjänst för fastighetsnära
insamling av bygg- och rivningsavfall från hushåll i enlighet med §7.5.
Bifogat förslag innebär en höjning av renhållningstaxan med 11,5% samt införandet av en
tilläggstjänst avseende insamling av bygg- och rivningsavfall från hushåll.
Nedan anges några exempel på vad en höjning med 11,5% av renhållningstaxan innebär.
Abonnemang
Helårsabonnemang
190 kärl, 14 dagar med matavfallskärl (140l)
Fritidsabonnemang
190 l kärl, 14 dagar med matavfallskärl (140 l)

Justerandes sign

Årsavgift inkl. moms Förslag inkl.moms
2022
2023
2 520 kr

2 810 kr

1 963 kr

2 189 kr

Utdragsbestyrkande
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Helårsabonnemang verksamheter och
flerfamiljsfastigheter
660 l kärl 1gång/vecka med matavfallskärl

14 456 kr

16 119 kr

Handlingar i ärendet




§63 SBN AU Renhållningstaxa 2023
Tjänsteskrivelse Renhållningstaxa 2023
Renhållning taxa 2023

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till
renhållningstaxa för 2023.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§66

Taxa för upplåtelse av allmän platsmark
(2022 SBN0107)

Beslut
Samhällsbyggnadskontoret föreslår kommunfullmäktige att revidera taxa för upplåtelse av
allmän platsmark enligt förslag, med tillägget att avgiften för evenemang sänks från 2000
kr/per dag till 500 kr/per dag.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog vid sammanträde den 16 juni 2011, § 43, taxa för nyttjande av
offentlig plats. Taxan har inte reviderats sedan dess och samhällsbyggnadskontoret lämnar nu
förslag på en reviderad taxa. Offentliga platser ska vara tillgängliga för allmänheten och
kunna användas för många olika ändamål. Taxan gäller för den som säljer, ställer ut eller
arrangerar något i kommersiellt syfte på offentlig plats, det vill säga på torg, vägar, i parker
eller på andra offentliga platser.
För att få använda offentlig plats krävs tillstånd från Polismyndigheten som tar ut en avgift för
tillståndet. Kommunen är remissinstans och yttrar sig över ansökan innan tillstånd lämnas.
Kommunen debiterar upplåtelsen enligt antagen taxa.
Vid all upplåtelse av offentlig plats ska de av kommunfullmäktige beslutade lokala
ordningsföreskrifterna följas. Det åligger även nyttjaren att återställa området och söka
nödvändiga tillstånd (bygglov, tillstånd från miljö-hälsa, tillstånd från polisen etc.).
Samhällsbyggnadskontoret har sett över taxan i syfte att göra den enklare och tydligare för
den som ska betala en avgift. Taxenivåerna ligger i samma nivå som tidigare. Kontoret
föreslår att politiska organisationer, ideella föreningar och skolklasser ska vara
avgiftsbefriade. Detsamma gäller för välgörenhetsföreningar som godkänts som 90kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll (SFI).

Handlingar i ärendet




§64 SBN AU Taxa för upplåtelse av allmän platsmark
Tjänsteskrivelse - Taxa för nyttjande av offentlig plats
Styrdokument - Taxa offentlig plats

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontoret föreslår kommunfullmäktige att revidera taxa för upplåtelse av
allmän platsmark enligt förslag.
Yrkande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-31

Samhällsbyggnadsnämnden

Martina Philip Carlsson (C) yrkar att avgiften för evenemang sänks från 2000 kr/per dag till
500 kr/per dag.
Bengt-Åke Torhall (L), Johnny Winther (SD) och Lirim Mazreku (KV) yrkar bifall till
Martina Philip Carlssons yrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer samhällsbyggnadskontorets förslag mot Martina Philip Carlssons (C)
yrkande och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Martina Philip Carlssons (C)
yrkande.
Reservation
Malin Thydén Kärrman (S) reserverar sig till förmån för samhällsbyggnadskontorets förslag.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-31

Samhällsbyggnadsnämnden

§67

Anmälan av delegeringsbeslut
(2022 SBN0004)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av av anmälda delegeringsbeslut

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har sammanställt redovisningar av delegeringsbeslut som tagits
sedan senaste sammanträdet med nämnden.
Delegeringsbeslut – allmän platsmark
Delegeringsbeslut – bostadsanpassning
Delegeringsbeslut – Bygglov
Delegeringsbeslut – Miljöärenden
Delegeringsbeslut – parkeringstillstånd

Handlingar i ärendet








Tjänsteskrivelse - anmälan av delegeringsbeslut
Parkeringstillstånd april-juli
Delegeringsbeslut – Allm platsmark 2022-04-01-2022-08-18
BAB 220601-220731
Bygglov 220601-220731
MILJÖÄRENDEN JULI
Miljöärenden JUNI

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av av anmälda delegeringsbeslut

Beslutet skickas till
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-31

Samhällsbyggnadsnämnden

§68

Information i kommande ärenden
(2022 SBN0005)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen

Beskrivning av ärendet
Stab
Revisionens årliga granskning - styrning och uppföljning av verksamheten (Katarina)
Revidering av reglemente färdtjänst
Bygg
Gustavsberg 1:2 – Ansökan om utdömande av vite
Örnabäckshult 1:14 – Ansökan om utdömande av vite
Detaljplaner
Detaljplan Kinnared Prästgård 1:1 – godkännande av samrådsredogörelse och beslut om
granskning (Amanda)
Miljö
Information om pågående tillsynsärenden som har överklagats (Siv)

Handlingar i ärendet


Tjänsteskrivelse - information i kommande ärenden

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beslutet skickas till
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-31

Samhällsbyggnadsnämnden

§69

Övriga frågor och meddelanden
(2022 SBN0006)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden tar emot Lirim Mazrekus (KV) yrkande och skickar det vidare för
beredning till samhällsbyggnadskontoret.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har till dagens sammanträde skickat med inkomna handlingar som
samhällsbyggnadsnämnden bör ha kännedom om.
 Statistik KIA juni 2022
 Statistik KIA juli 2022

Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Övriga frågor och meddelanden
statistik-KIA-SBK-juni
statistik-KIA-SBK-juli

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av meddelanden.
Yrkande
Lirim Mazreku (KV) kommer in med följande yrkande:
Trafiksituationen på Storgatan är stundtals kaotisk p.g.a att det är mycket trångt vid möten när
bilar är parkerade utmed gatan. Många har fått sina backspeglar förstörda och det är nog bara
en tidsfråga innan någon blir allvarligt skadad. Eftersom enkelriktat inte tycks vara ett
alternativ föreslår undertecknad för att minska antal farliga möten:



Att det sätts upp en påbudsskylt från kommunparkeringen ut mot Storgatan med en pil
att svänga höger.
Att det vid båda parkeringarna från COOP sätts upp påbudsskyltar med pil att svänga
vänster.

Beslutet skickas till
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-31

Samhällsbyggnadsnämnden

§70

Taxa för områden inom Miljöbalken, Livsmedelslagen,
Alkohollagen, Strålskyddslagen, Tobakslagen och lagen om
receptfria läkemedel 2023
(2022 SBN0118)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa inom
miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen, strålskyddslagen, tobakslagen och lagen om
receptfria läkemedel 2023.

Beskrivning av ärendet
Stora delar av samhällsbyggnadsnämndens intäkter bygger på taxor som revideras årligen.
Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen
eller tjänsten.
Taxan inom miljöområdet föreslås inför 2023 revideras enligt följande:
1. Ändrad handläggningskostnad per timme till 1 080 kr (1 020 kr), och inom livsmedel
till 1 324 kr (1 250 kr). Enligt SKR är PKV 5,0%, Men då större delen av enhetens
kostnader är personalkostnader föreslås en höjning med 5,9%.
2. Tagit bort fast avgift på skjutbanor, flerbostadshus (inte behov av årlig tillsyn) och vid
anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter.
3. Justerat timmarna för de olika klassningskoderna till mer generella och följer SKR:s
indelning vid tillsyn; hög (18h), normal (9h), låg (6h) och sporadisk tillsyn.
4. Efterhandsdebitering av alla livsmedelskontroller, ett nytt riskklassningsbeslut måste
tas innan kontroll.
5. En tydligare taxa gällande serveringstillstånd, en avgift istället som tidigare med
timmar.
6. Lagt till några nya avgifter som inte funnits med tidigare.
Avgifterna har tagits fram i jämförelse med gränsande kommuner i Halland.
SKR publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. PKV är avsett
att användas för kommunerna som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och
prisutvecklingen i fasta löner och priser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-08-31

Samhällsbyggnadsnämnden

Handlingar i ärendet




§61 SBN AU Taxa för områden inom Miljöbalken, Livsmedelslagen, Alkohollagen,
Strålskyddslagen, Tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel 2023
Tjänsteskrivelse, Taxa för områden inom Miljöbalken, Livsmedelslagen,
Alkohollagen, Strålskyddslagen, Tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel
2023
Taxor inom miljöområdet 2023 SBN

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa inom
miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen, strålskyddslagen, tobakslagen och lagen om
receptfria läkemedel 2023.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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