
Dnr 9016/212.109 
 
Ändring av index för justering av Robertsfors kommuns miljöbalks-, 
livsmedelskontrolls- och alkohol- och tobakslagstiftningstaxor 
  
Bakgrund 
Sveriges kommuner och landsting har uppmärksammat att konsumentprisindex (KPI) inte 
är ett användbart index för kommunala verksamheter vid uppräkning av bl.a. taxor. Istället 
har ett nytt index, Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV) tagits fram som viktar 
konsumentpris och löneökningar. 
  

Robertsfors kommuns taxor enligt miljöbalken, livsmedelslagen och alkohol- och 
tobakslagstiftningen uppräknas i dagsläget utifrån KPI vilket gör att taxorna inte följer den 
kostnadsökning som avdelningen möter i och med att KPI inte tar hänsyn till löneökningar. 
  
Förslag till förändringar i Taxor 
  

Taxorna ändras enligt nedanstående förslag: 
  

I taxa för Robertsfors kommuns offentliga kontroll av livsmedelområdet, tagen av 
kommunfullmäktige den 7 december 2011, §91, dnr 9011/357, §4 i taxan ändras till:  

 

Kommunstyrelsen/Jävsnämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den i 
denna taxa angivna timavgiften, vilken också ligger till grund för de fasta avgifterna, med en 
procentsats för det kalenderåret med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKL:s hemsida. 
  

Taxa för offentliga kontroll av livsmedelområdet infördes 2012-01-01 
  
I taxa för verksamhet enligt miljöbalken, tagen av kommunfullmäktige den 12 december 
2014, §78, dnr 9014/174.109 ändra §8 i taxan till: 

 

Kommunstyrelsen/Jävsnämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den i 
denna taxa angivna timavgiften, vilken också ligger till grund för de fasta avgifterna, med en 
procentsats för det kalenderåret med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKL:s hemsida. 
  

Taxa för verksamhet enlig miljöbalken infördes 2015-01-01 
  
Handläggning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningen i Robertsfors kommun, 
tagen av kommunfullmäktige den 18 april 2016, §27 dnr 9016/72.109, §2 i taxan ändras till: 
 

Kommunstyrelsen/Jävsnämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den i 
denna taxa angivna timavgiften, vilken också ligger till grund för de fasta avgifterna, med en 
procentsats för det kalenderåret med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKL:s hemsida. 
 

Taxa för alkohol- och tobakslagstiftningen började gälla 2016-05-01 



  
Införande av PKV och uppräkning utifrån de datum som respektive taxa började gälla 
medför följande timpriser  
 
 

    Gällande Uppräkning  
    PKV 

Offentlig kontroll av livsmedelområdet 921kr       1050kr 

Extra offentlig kontroll av livsmedelsområdet 815kr 930kr 

Verksamhet inom Miljöbalken 700kr 740kr 

Alkohol- och tobakslagstiftningen 700kr 720kr 

 
 
 
Till ärendet bifogas: 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelområdet Antagen 111207 kf § 91 
Taxa för verksamhet inom miljöbalken Antagen 141203 kf § 78 
Taxa för  alkohol- och tobakslagstiftningen Antagen 160418 kf § 27 
  
  
Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
följande: 
  
Att för taxorna offentlig kontroll av livsmedelområdet, verksamhet inom miljöbalken och 
alkohol- och tobakslagstiftningen ändras enligt skrivningen från KPI till SKLs PKV enligt 
förslaget. 
  
Att uppräkna timpriserna för taxorna utifrån de datum som respektive taxa började gälla. 
  
 

https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfRmhOLVFYM1dIVE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/robertsfors.org/file/d/0B7VwTUG1SMtfRmhOLVFYM1dIVE0/view?usp=sharing

