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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-09

§ 248
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Mhn 2017: 3586
Sammanfattning
Den 1 januari 2017 genomfördes ett antal ändringar i miljöprövningsförordningen
(SFS 2013:251). Detta medför att miljö- och hälsoskyddsnämndens nuvarande taxa
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken behöver uppdateras, och flest förändringar
berör taxan som finns i bilaga 2.
Många förändringar i miljöprövningsförordningen har sin grund i industri
utsläppsdirektivet, TED. Det är i huvudsak tillståndspliktiga verksamheter A- och B
anläggningar som berörs. Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat ett förslag
till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2017-10-25
Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken med
bilagor 1 och 2
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken antas att
gälla från och med 2018-01-01

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-11-09
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra mot förslag till taxa
för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och föreslår att den ska gälla
från och med 2018-01-01

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-09

§ 249

Indexuppräkning av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer;
höjning av timavgift
Mhn 2017: 3612
Sammanfattning
Av 5§ Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen
(2014:799) om sprängämnesprekursorer följer att kommunen far för va1je
kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i taxan fastställd timavgift med en
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor (AIG, totalindex)
räknat fram till den 1 mars året före avgiftsåret.
Miijö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att timtaxan för 2018 ska höjas från nuvarande 968 kronor till 994 kronor.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-02
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till kommunfullmäktige
- Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen
(2014:799) om sprängämnesprekursorer index uppräknas efter
ändring i arbetskostnadsindex. Timtaxan höjs från 968 kronor
till 994 kronor. Höjningen ska gälla från och med 2018-01-01.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-11-09
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

-

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att indexjustera taxa för
miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt lagen (2014:799)
om sprängämnesprekursorer efter ändring i arbetskostnadsindex.
Timtaxan höjs från 968 kronor till 994 kronor. Höjningen ska gälla
från och med 2018-01-01

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-09

§ 250

Indexuppräkning av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
tillsyn över solarieverksamhet inom Jönköpings kommun; höjning
av timavgift
Mhn 2017: 3613
Sammanfattning
Av 5§ Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över solarie
verksamhet inom Jönköpings kommun följer att kommunen far för vaije
kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i taxan fastställd timavgift med en
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor (AKI, totalindex)
räknat fram till den 1 mars året före avgiftsåret. Miljö- och hälsoskydds
nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att timtaxan för 2018
ska höjas från nuvarande 968 kronor till 994 kronor.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-02
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till kommunfullmäktige
- Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över solarie
verksamhet inom Jönköpings kommun index uppräknas efter
ändring i arbetskostnadsindex. Timtaxan höjs från 968 kronor
ti Il 994 kronor. Höjningen ska gälla från och med 2018-01-01.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-11-09
Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (Iill) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att indexjustera taxa för
miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn över solarieverksamhet
inom Jönköpings kommun efter ändring i arbetskostnadsindex.
Timtaxan höjs från 968 kronor till 994 kronor. Höjningen ska
gälla från och med 2018-01-01
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-11-09

§ 251
Indexuppräkning av taxa för Jönköpings kommuns offentliga
kontroll av livsmedel; höjning av timavgift
Mhn 2017: 3614
Sammanfattning
Av 4 § Taxa för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel
följer att kommunen far för vatje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja
i taxan fastställd timavgift med en procentsats som motsvarar de tolv
senaste månadernas förändring i arbetskostnadsindex för tjänstmän inom
privat sektor (AK.1, totalindex) räknat fram till den 1 mars året före
avgiftsåret. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfull
mäktige beslutar att timtaxan för 2018 ska höjas från nuvarande 1 220
kronor till 1 253 kronor.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2017-10-02
Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förslag till kommunfullmäktige
- Taxa för Jönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel
index uppräknas efter ändring i arbetskostnadsindex. Timtaxan
höjs från 1 220 kronor till 1 253 kronor. Höjningen ska gälla från
och med 2018-01-01 .

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2017-11-09

Yrkande
Ordföranden Susanne Wismen (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att indexjustera taxa för
Jönköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel efter
ändring i arbetskostnadsindex. Timtaxan höjs från 1 220 kronor
till 1 253 kronor. Höjningen ska gälla från och med 2018-01-01.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

