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                                                                   Dnr Mbn 2020-1039  
Taxehöjning enligt prisindex för kommunal verksamhet inom 
livsmedelslagstiftningens område 
 
 
Förslag till beslut  

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden 

 

1.  Att höja de fasta avgifterna och timavgifterna i taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen med 2,1 %.  

 

2.  Förslaget träder i kraft 1 januari 2021. 

 

 

 

Ärendet i korthet  

Enligt gällande taxa för den offentliga kontrollen inom livsmedelslagstiftningen (5 §) 

får miljö- och bygglovsnämnden varje kalenderår höja de antagna taxorna med en 

procentsats som motsvarar tolv månaders förändring i prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret.  

 

PKV ligger på 2,1 % 1 oktober 2020. Med en indexuppräkning på 2,1 % blir den nya 

timtaxan 1 343 kronor.  

 

 

Handlingar  

1.  Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-01 
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Bakgrund 

Den 16 mars 2020 antog kommunfullmäktige (KST 2020/84 § 50) taxa för Järfälla 

kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen. Kommunfullmäktige 

beslutade också att miljö- och bygglovsnämnden för varje kalenderår får besluta att 

höja de fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv 

senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta 

räknas från den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är 

oktober månad 2019.  

 

PKV används av kommuner som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling 

i fasta löner och priser. Sveriges kommuner och regioner (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.  

 

PKV ligger på 2,1 % 1 oktober 2020, vilket är det värde som används för taxehöjning 

inför 2021.  

 

Timtaxan för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ligger i dagsläget på 

1 315 kronor. En indexuppräkning på 2,1 procent innebär en höjning med 28 kronor. 

Den nya timtaxan för 2021 blir 1 343 kronor.  

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Färm  

Miljöchef  

  

  

 
Beslutet ska skickas till  

Akten 

 

 

 

 


