KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Upprättad

2022-03-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde tisdagen den 15 mars 2022 kl. 08:30
Kungsbackarummet, Storgatan 37

Ärende

1.

2.

Beteckning

Förslag

Val av justerare

Thure Sandén

Rapport från nämnden för Vård 2022-00200
& Omsorg av ej verkställda
beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL, fjärde kvartalet 2021

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Taxa för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa
jordbruksprodukter

Förslag till beslut kommunfullmäktige

2022-00112

Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden
för /Vård & Omsorg enligt 16 kap 6 f §
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade till protokollet.
Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter,
daterad 2022-01-05.
Taxan träder i kraft den 1 juni 2022.
Taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen 2020, antagen av
kommunfullmäktige 2019-12-10, § 193, upphör
samtidigt att gälla.

3.

Svar på initiativ från Lisa
Andersson (M) mfl. om trygg
och säker upphandling

2021-00351

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar översynen och
utredningen rörande otillåten påverkan i samband
med inköp.
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget som
lämnades 2021-04-20, § 105, för avslutat.

Andrea Egerlundh
Kommunledningskontoret
Direkt 0300-834272
andrea.egerlundh@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset
www.kungsbacka.se
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4.

5.

6.

Ärende

Beteckning

Förslag

Svar på motion från Johan
Tolinsson (S) om fria
pedagogiska måltider

2020-01150

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen med
hänvisning till att nämnden för Förskola &
Grundskola i sin budget har planerat för pedagogiska
måltider till ett subventionerat pris i stället för helt
kostnadsfria, utifrån de ekonomiska resurserna för
verksamheten.

Svar på
2021-01261
Infrastrukturdepartementets
remiss över promemorian
Mottagningsanordningar i hamn
för avfall från fartyg

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Information om pilotstudie
exploatörsdriven planprocess utvärdering och
rekommendationer

2018-00221

-

2022-00235

-

Dialog om återvinningscentraler 2022-00171
i Kungsbacka kommun

-

Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-02-23
och översänder det som sitt svar till
Infrastrukturdepartementet.

Klockan 08:50- 09:10
Maria Malone, Lotta Gradén,
Emma Kjernald
7.

Information om införande av
nya kungsbacka.se
Klockan 09:15-09:45
Sandra Lindqvist,
Elisabeth Lundin

8.

Klockan 10:00-10:45
Emma Kjernald,
Karl Lundgren,
Nämnden för Tekniks
arbetsutskott (Monica Neptun,
Annika Carlsson, Anders
Eriksson, Britt Tönnberg)
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9.

Ärende

Beteckning

Förslag

Information om översyn av
omställnings- och
pensionsbestämmelser för
förtroendevalda, OPF-KL

2022-00207

-

2022-00014

-

Klockan 10:50-11:20
Katarina Eiderbrant, Ulrica
Furby, Sofia Jonsson
10. Information från ledamöter och
förvaltning

Lisa Andersson
ordförande

Andrea Egerlundh
sekreterare

KUNGSBACKA KOMMUN

Nämnden för Vård & Omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (1)

Datum

2022-02-16

§9
Dnr 2021-00005
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2021
kvartal 4
Beslut
Nämnden för Vård & Omsorg antar rapport om ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen kvartal 4 år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera
alla gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum. Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
och till de förtroendevalda revisorerna. Kommunen ska även rapportera in avbrott i
verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte verkställts på nytt inom tre
månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig beslut”.
Nämnden för Vård & Omsorg och kommunfullmäktige skall informeras i samband
med rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg.
Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje
kvartal.
Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den 31 december 2021, 18
beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-02
Beslutsgång
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag. Ordföranden prövar förslaget, och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, kommunrevisionen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-02-02

Diarienummer

VO 2021-00005

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 2021 kvartal 4
Förslag till beslut i nämnden för Vård & Omsorg
Nämnden för Vård & Omsorg antar rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen kvartal 4
år 2021.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 16 kap 6f-6h §§ socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering
ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till de förtroendevalda revisorerna.
Kommunen ska även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte
verkställts på nytt inom tre månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig
beslut”.
Nämnden för Vård & Omsorg och kommunfullmäktige skall informeras i samband med rapporteringen
till Inspektionen för vård och omsorg.
Rapporteringen sker till Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje kvartal.
Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den 31 december 2021, 18 beslut enligt 4 kap. 1
§ socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader.

Förvaltningen för Vård & Omsorg
Pia Berglund
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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2021

Totalt antal personer med särskilt
boendebeslut som inte har verkställts
inom 3 månader
Varav
- antal personer som tackat nej till
erbjudande
- antal personer som tackat nej till fler
erbjudanden
- ej fått något erbjudande
- avlidna
- avsagt sig beslut
- Verkställda under kvartalet
Summa
Varav
- Antal personer som har väntat på
boende 4 - 6 månader

Kvartal
1

24

Kvartal
2

Kvartal
3

Kvartal
4

12

18

9

7

7

10

9

0

1

4

1

0
1
1
16

0
0
2
2

1
0
0
4

1
0
3
6

25

12

19

22

5

- Antal personer som har väntat på
boende 7 - 9 månader

2

3

2

3

- Antal personer som har väntat på
boende 10 - 12 månader.

0

1

1

1

0

0

1

2

- Antal personer som har väntat på
boende > 12 månader
Summa

24

8

19

9

12

12

18
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Totalt antal personer med
växelvårdsbeslut som inte har
verkställts inom 3 månader
Varav
- antal personer som tackat nej till
erbjudanden
- antal personer som tackat nej till fler
erbjudanden
- ej fått något erbjudande
- avlidna
- avsagt sig beslut
- Verkställda under kvartalet
Summa
Varav
- Antal personer som har väntat på
växelvård 4 - 6 månader
- Antal personer som har väntat på
växelvård 7 - 9 månader
- Antal personer som har väntat på
växelvård 10 - 12 månader.
- Antal personer som har väntat på
växelvård > 12 månader
Summa

5

9

1

1

0

2

1

1

0

0

0

0

5
0
0
0
5

2
0
3
4
11

0
0
0
0
1

0
0
0
1
1

5

5

0

0

0

4

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

5

9

1

1

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2022-02-02
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, kommunrevisionen
Arian Faily

Pia Berglund

Förvaltningschef

Verksamhetschef Myndighet

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-02-10
Diarienummer

KS 2022-00112

Antagande av taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter,
daterad 2022-01-05.
Taxan träder i kraft den 1 juni 2022.
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2020, antagen av kommunfullmäktige 201912-10, § 193, upphör samtidigt att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens uppgifter enligt
livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel, foder med
flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet enligt livsmedelslagstiftningen.
Miljö & Hälsoskydd har nu tagit fram ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter med anledning av ändrade EU-regler, en ny kontrollförordning för uttag av
avgifter för livsmedelskontrollen samt Kungsbacka kommuns riktlinjer för styrande dokument.
Förslaget till den nya taxan innebär en anpassning till ny lagstiftning, redaktionella ändringar samt ett
grafiskt utförande som är förenlig med kommunens riktlinjer för styrdokument. Taxeförslaget bygger
på ett underlag som har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Timavgifterna för 2022 är oförändrade jämfört med 2021 och 2020.
År 2023 ska avgiften i taxan höjas med index av nämnden för Miljö & Hälsoskydd, vilket framgår av
taxans punkt nummer 5. Timavgiften i taxan är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har planerat för succesivt införande av den nya
kontrollförordningen med start från 2022 och att efterhandsdebitering kommer fullt ut att ske från och
med den 1 januari 2024.

Kommunledningskontoret
Lotta Gradén
0300-834230
Specialist kvalitet & internkontroll
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Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-10
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2022-01-20, § 3
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-05
Ny taxa för offentlig kontroll livsmedelstaxa, , daterad 2022-01-05
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2020, antagen av kommunfullmäktige 201912-10, § 193
Beslutet skickas till
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, Kommunledningskontoret: Kansliet, Styrning & Ekonomi
Beskrivning av ärendet
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens uppgifter enligt
livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel, foder med
flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet enligt livsmedelslagstiftningen.
Av 6-7 §§ förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter (LAF) framgår att avgifter fastställs av den behöriga myndigheten eller
kontrollmyndigheten. Kontrollmyndigheten ska debitera avgifter för offentlig kontroll och sådan annan
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. Avgifterna ska fastställas av den
kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer.
Avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska beräknas på grundval av den
allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser enligt 17 § förordningen (2021:176) om avgifter
för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.
I artiklarna 81 och 82 i förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om hur avgiften för offentlig
kontroll för verksamheter som omfattas av artiklarna 79.1 a och 79.2 i samma förordning ska beräknas.
Artiklarna 81 och 82 ska även tillämpas vid beräkningen av avgift för annan offentlig verksamhet som
hänger samman med sådan kontroll.
Miljö & Hälsoskydd har tagit fram ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter med anledning av ändrade EU-regler, en ny kontrollförordning för uttag av
avgifter för livsmedelskontrollen samt Kungsbacka kommuns riktlinjer för styrande dokument.
Förslaget till den nya taxan innebär en anpassning till ny lagstiftning, redaktionella ändringar samt ett
grafiskt utförande som är förenlig med kommunens riktlinjer för styrdokument. Taxeförslaget bygger
på ett underlag som har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Timavgifterna för 2022 är oförändrade jämfört med 2021 och 2020. Indexreglering föreslås införas
från och med 2023.
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Ändrad lagstiftning
En ändring i den EU-rättsliga kontrollförordningen EU 2017/625 trädde i kraft den1 april 2021.
Ändringen innebär bland annat ett nytt begrepp, annan offentlig verksamhet 1, i svensk rätt och att
efterhandsdebitering av livsmedelskontroll görs obligatoriskt från och med 1 januari 2024.
Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
(LAF) trädde i kraft den 1 april 2021. Samtidigt upphävdes förordningen (2006:1166) om offentlig
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som legat till grund för nu gällande taxa för
kontroller av livsmedel med mera. Vissa bestämmelser i den upphävda förordningen får dock tillämpas
under en övergångsperiod, till exempel bestämmelserna om årlig avgift i 3, 9, 12 och 12 b §§ i den
upphävda förordningen, som får tillämpas till utgången av 2023.
Därtill har ändringar tillkommit i nya LAF efter ikraftträdandet i april 2021, bland annat att en
kommun är skyldig att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för kommunens prövning av ansökan
om godkännande av en livsmedelsanläggning eller för kommunens registrering. Med nya LAF införs
också helt nya avgiftsgrunder såsom kostnader för inköp under dold identitet och hantering av RASFFärenden (Rapid Alert System for Food and Feed, som är EU:s rapporteringssystem för livsmedel, för
att snabbt kunna varna om livsmedel som är eller kan vara en risk för människors hälsa). Det finns nu
också bestämmelser som förtydligar vem som ska betala avgiften. Definitionen av aktör är utformad i
överensstämmelse med artikel 3.29 kontrollförordningen (EU) 2017/625. Det saknas en tydlig
motsvarighet i 2019 års taxa, där betalningsskyldigheten i stället har framgått av olika bestämmelser.
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har planerat för succesivt införande av den nya
kontrollförordningen med start från 2022 och att efterhandsdebitering kommer fullt ut att ske från och
med den 1 januari 2024.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontorets taxegrupp har arbetat tillsammans med förvaltningen för Miljö & Hälsa i
framtagandet av taxedokumentet. Ett arbete pågår inom kommunen för att ensa taxedokumenten och så
långt som möjligt följa samma format i enlighet med riktlinjerna för kommunens styrdokument.
Kommande övergång till debitering i efterskott enligt denna taxa är förutom att vara ett nytt lagkrav
också helt i enlighet med målsättningarna för projekt Lätt & Rätt.
Kommunledningskontoret har i sin beredning av ärendet gjort redaktionella ändringar i taxan.
Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

1

Med annan offentlig verksamhet menas bland annat verksamheter för att kontrollera om det förekommer djursjukdomar eller
växtskadegörare, utrota dessa djursjukdomar eller växtskadegörare, bevilja tillstånd eller godkännanden och utfärda officiella intyg eller
officiella attesteringar. Källa: Livsmedelsverket.se
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Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Datum
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2022-01-20

§3
Dnr MH-2022-44
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Beslut
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslår kommunfullmäktige att besluta anta Taxa
för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, daterad i november
2021, att träda i kraft xx månad 2022 samt att Taxa för offentlig kontroll, antagen av
kommunfullmäktige den 2019-12-10 § 193, samtidigt upphör att gälla.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens
uppgifter enligt livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om
kontroll av livsmedel, foder med flera.
Ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter har tagits fram med anledning av ändrade EU-regler, en ny
kontrollförordning för uttag av avgifter för livsmedelskontrollen samt Kungsbacka
kommuns riktlinjer för styrande dokument. Förslaget till den nya taxan innebär en
anpassning till ny lagstiftning som planeras införas successivt de närmaste två åren,
vissa redaktionella ändringar samt ett grafiskt utförande som är förenligt med
kommunens riktlinjer för styrdokument.
Timavgifterna för 2022 är oförändrade jämfört med 2021. Indexreglering föreslås ske
från och med 2023.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-05
Förslag: Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter,
daterad november 2021
Gällande taxa för offentlig kontroll livsmedelstaxa, 2019-10-02
Beslutsgång
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
förvaltningens. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden för Miljö &
Hälsoskydd bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Bygg- och miljöförvaltningen
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka

1 (2)
Datum

2022-01-05

TJÄNSTESKRIVELSE

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Diarienummer

MH-2022-44
Ärendekod

1.2.1.4

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
Förslag till beslut i nämnden för Miljö & Hälsoskydd
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslår kommunfullmäktige att besluta anta Taxa för offentlig
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, daterad i november 2021, att träda i kraft xx
månad 2022 samt att Taxa för offentlig kontroll, antagen av kommunfullmäktige den 2019-12-10 §
193, samtidigt upphör att gälla.
Sammanfattning
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens uppgifter enligt
livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel, foder med
flera.
Ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter har tagits
fram med anledning av ändrade EU-regler, en ny kontrollförordning för uttag av avgifter för
livsmedelskontrollen samt Kungsbacka kommuns riktlinjer för styrande dokument. Förslaget till
den nya taxan innebär en anpassning till ny lagstiftning som planeras införas successivt de närmaste
två åren, vissa redaktionella ändringar samt ett grafiskt utförande som är förenligt med kommunens
riktlinjer för styrdokument.
Timavgifterna för 2022 är oförändrade jämfört med 2021. Indexreglering föreslås ske från och med
2023.
Beskrivning av ärendet
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens uppgifter enligt
livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel, foder med
flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet enligt livsmedelslagstiftningen.
Av 6 - 7§§ förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter (LAF) framgår att avgifter fastställs av den behöriga myndigheten eller
kontrollmyndigheten. Kontrollmyndigheten ska debitera avgifter för offentlig kontroll och sådan
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. Avgifterna ska fastställas av den
kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige
bestämmer.
Bygg- och miljöförvaltningen
Marianne Löfgren
marianne.lofgren@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
info@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se

Avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska beräknas på grundval av den
allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser enligt 17 § förordningen (2021:176) om
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.
I artiklarna 81 och 82 i förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om hur avgiften för offentlig
kontroll för verksamheter som omfattas av artiklarna 79.1 a och 79.2 i samma förordning ska
beräknas. Artiklarna 81 och 82 ska även tillämpas vid beräkningen av avgift för annan offentlig
verksamhet som hänger samman med sådan kontroll.
Miljö & Hälsoskydd har tagit fram ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukter med anledning av ändrade EU-regler, en ny kontrollförordning för uttag
av avgifter för livsmedelskontrollen samt Kungsbacka kommuns riktlinjer för styrande dokument.
Förslaget till den nya taxan innebär en anpassning till ny lagstiftning, redaktionella ändringar samt
ett grafiskt utförande som är förenlig med kommunens riktlinjer för styrdokument. Taxeförslaget
bygger på ett underlag som har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Timavgifterna för 2022 är oförändrade jämfört med 2021. Indexreglering föreslås ske från och med
2023.
Ändrad lagstiftning
En ändring i den EU-rättsliga kontrollförordningen EU 2017/625 trädde i kraft den1 april 2021.
Ändringen innebär bland annat ett nytt begrepp, annan offentlig verksamhet, i svensk rätt och att
efterhandsdebitering av livsmedelskontroll görs obligatoriskt från och med 1 januari 2024.
Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter (LAF) trädde i kraft den 1 april 2021. Samtidigt upphävdes förordningen
(2006:1166) om offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som legat till grund
för nu gällande taxa för kontroller av livsmedel m.m. Vissa bestämmelser i den upphävda
förordningen får dock tillämpas under en övergångsperiod, till exempel bestämmelserna om årlig
avgift i 3, 9, 12 och 12 b §§ i den upphävda förordningen, som får tillämpas till utgången av 2023.
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har planerat för succesivt införande av den nya
kontrollförordningen med start från 2022 och att efterhandsdebitering kommer fullt ut att ske från
och med den 1 januari 2024.
Nyheter i lagstiftningen
Därtill har ändringar tillkommit i den nya LAF efter ikraftträdandet i april 2021, bland annat att en
kommun är skyldig att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för kommunens prövning av ansökan
om godkännande av en livsmedelsanläggning eller för kommunens registrering. Med nya LAF
införs också helt nya avgiftsgrunder såsom kostnader för inköp under dold identitet och hantering
av RASFF-ärenden (Rapid Alert System for Food and Feed, som är EU:s rapporteringssystem för
livsmedel, för att snabbt kunna varna om livsmedel som är eller kan vara en risk för människors
hälsa). Det finns nu också bestämmelser som förtydligar vem som ska betala avgiften. Definitionen
av aktör är utformad i överensstämmelse med artikel 3.29 kontrollförordningen (EU) 2017/625. Det
saknas en tydlig motsvarighet i 2019 års taxa, där betalningsskyldigheten istället har framgått av
olika bestämmelser.
Beslutsunderlag
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-05
Ny taxa för offentlig kontroll livsmedelstaxa, diarienummer 2022-44, daterad 2022-01-05
Gällande taxa för offentlig kontroll livsmedelstaxa, diarienummer 2019-3899, daterad 2019-10-02

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd
Marianne Löfgren
Enhetschef MH2
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

2022-01-05

Taxa för offentlig kontroll
av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter
Dessa föreskrifter är beslutade med stöd av 6 § i
förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter
1. Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller för avgifter enligt
-

livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EUbestämmelser som lagen kompletterar

-

lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel,
de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-bestämmelser som lagen
kompletterar

-

lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, de föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen och de EU- bestämmelser som lagen kompletterar, utom när det gäller foder,
inklusive

-

förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter (LAF) och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar.

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med
livsmedel.

2. Fastställande av avgift och betalningsansvar
Avgifter för att täcka Kungsbacka kommuns kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet fastställs av nämnden för Miljö & Hälsoskydd på grundval av denna taxa.
Avgift betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga kontroll och annan
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt § 1 i denna taxa, om inte annat
följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och
aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen under § 1.

3. Särskilda bestämmelser om avgifter
5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som
avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §.
I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för
1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §)
2. uppföljande kontroll (10 §)
3. utredning av klagomål (11-12 §§)

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se

4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §)
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §)
6. importkontroll (15 §) samt
7. avgift för inköp under dold identitet (16 §)

4. Årlig kontrollavgift
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 265 kronor per timme årlig kontrolltid. För
händelsestyrd kontroll, registrering av ny livsmedelsverksamhet mm är timavgiften 1 136 kronor.
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så som
inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.
7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt bestämmelserna i 7 a § om
årlig avgift.
Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för årlig avgift (7 a
§) Årlig kontrollavgift
7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen av
en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Den årliga kontrollavgiften
beräknas genom att kontrolltiden (timmar) som framgår av det riskklassningsbeslut som beslutats av
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd multipliceras med timavgiften.
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott.
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår.
Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens
kontrollbehov

4.1.Avgiftsskyldighet för årlig kontrollavgift vid ägarbyte
eller upphörd verksamhet
Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen vid
kalenderårets början.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten
visat nämnden att verksamheten upphört.

5. Indexuppräkning
8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera
timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad
året före avgiftsåret.
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6. Avgifter
6.1. Avgift för registrering
9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala en avgift för 1 timmes
kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som
ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår
att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan.
Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning av att den övergått
till en ny aktör.
6.2. Avgift för uppföljande kontroll
10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet
som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda tid kontrolltid enligt 6 §
betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en
offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.
6.3. Avgift för utredning av klagomål
11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samma med kontrollen i de fall
där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas.
12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samma med kontrollen som
utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet och om förfarandet i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit
nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av
meddelandet.
Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt
eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet.

6.4. Avgift för korrigerande åtgärder
13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har konstaterats
i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas
motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden.
6.5. Avgift för exportkontroll
14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för
nämndens nedlagda kontrolltid en 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg.
Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerande anläggningen.

6.6. Avgift för importkontroll
15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av den
aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.
För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett
belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter.
Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen.
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6.7. Avgift för inköp under dold identitet
16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel uppfyller
kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet
betalas.
Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas en
avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas.

7. Eftergift eller nedsättning av avgift i enskilt ärende
18 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller
övriga omständigheter, får nämnden för Miljö & Hälsoskydd sätta ned avgiftsbeloppet helt eller
delvis. Detta gäller dock inte en avgift för uppföljande kontroll enligt 10 § En sådan avgift får
endast ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625.
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halvtimme under ett och samma kalenderår får
nämnden besluta att ingen avgift ska tas ut av aktören under kalenderåret. Detsamma gäller andra
avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så lågt att det inte är
ekonomiskt motiverat att ta ut en avgift.

8. Mervärdesskatt
Avgifterna i denna taxa omfattas inte av mervärdesskatt.

9. Avgiftens erläggande
19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungsbacka kommun genom Nämnden för
Miljö & Hälsoskydd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura.

10.Överklagande
§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

11. Övergångsbestämmelser
§ 21 För ärenden som inkommit före juni månad 2022 ska den då gällande taxan tillämpas.

Beslutad av: Förslag Nämnden för Miljö & Hälsoskydd
Gäller från: 1 juni 2022
Ansvarig förvaltning: Bygg- och miljöförvaltningen
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka

1 (7)
Datum

TJÄNSTESKRIVELSE

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

2019-10-02
Diarienummer

2019/3899-1
Ärendetyp

7.5.5.0

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2020
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Kungsbacka kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning
och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804)
samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats av denna lagstiftning.
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel
1. Vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas ur
kran till konsument, och
2. Snus och tuggtobak.
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. Registrering av anläggning
3. Årlig offentlig kontroll
4. Uppföljande kontroll som inte var planerad
5. Utredning av klagomål
6. Exportkontroll och utfärdande av exportintyg
7. Importkontroll
8. Offentlig kontroll i övrigt
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt
livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.
4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Nämnden för Miljö &
Hälsoskydd efter handläggning.

Miljö & Hälsoskydd
Marianne Löfgren
marianne.lofgren@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
info@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se

Timavgift
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 242 kronor per timme kontrolltid.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i
taxan.
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner,
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För
inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas en avgift ut med 1,5 gånger ordinarie
timavgift.
Avgift för registrering
6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala en avgift för 1 timmes
kontrolltid
Årlig kontrollavgift
7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Nämnden för Miljö & Hälsoskydd tilldelat eller
beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 2.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med
timavgiften.
8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart
oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens
kontrollbehov.
9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Fast årlig avgift omfattar
kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då
verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt
kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott
och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska därefter
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska den
nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten
visat nämnden att verksamheten upphört.
10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen
(livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål
11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som
har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och
utförts för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande eller för att verifiera att
korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5
och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande
efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.
Höjning av nedsättning av avgift
12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller
övriga omständigheter, får Nämnden för Miljö & Hälsskydd i ett enskilt ärende besluta ändra
avgiften enligt denna taxa.
Avgift exportkontroll
13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till
Nämnden för Miljö & Hälsskydd för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av
exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §.
Avgift importkontroll
14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 9 §, betala avgift till
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen
(2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de EUbestämmelser som förordningen kompletterar.
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §,
och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover.
Avgiftens erläggande och verkställighet
15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungsbacka kommun genom dess Nämnd för
Miljö & Hälsoskydd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet av avgift eller faktura.
Överklagande
Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.
Ikraftträdande
Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019.
Bestämmelsen om timavgift i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och med den 1 januari
2020. I ärendet där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas i stället till och med den 31 december

2019 tidigare beslutad timavgift 1 242 kronor. Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som
inkommer till nämnden under denna period.

Marianne Löfgren
Enhetschef för Livsmedel och Serveringstillstånd

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-02-04
Diarienummer

KS 2021-00351

Svar på initiativ från Lisa Andersson (M) m.fl. om trygg och säker upphandling

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen noterar översynen och utredningen rörande otillåten påverkan i samband med inköp.
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget som lämnades 2021-04-20, § 105, för avslutat.

Sammanfattning av ärendet
Ledamöterna Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Monica Neptun (L) och Niklas Mattsson
(KD) väcker vid kommunstyrelsens sammanträde den 20 april 2021, ett initiativ om trygg och säker
upphandling.
Kommunstyrelsen biföll initiativet vid sammanträdet och gav kommundirektören i uppdrag:
-

att göra en översyn av de befintliga rutiner och dess efterlevnad som finns utifrån att upphandlingar
och tilldelningsbeslut inte ska kunna utsättas för otillbörlig påverkan.

-

att utreda hur beslutstillfällen är säkerställda mot otillbörlig påverkan genom aktuella
delegationsordningar.

-

att utreda hur upplevelserna hos kommunens medarbetare vad gäller upplevelser eller kunskap om
försök till otillbörlig påverkan av inköpsbeslut.

Översynen och de utredningar som kommunstyrelsen beslutade om är nu genomförda.
1. I återrapporteringen konstateras att förvaltningarna arbetar på flera sätt med frågan om befintliga
rutiner och dess efterlevnad.
Under ledning av nämnden för Service har kommunen från 2020 arbetat för att göra en förflyttning
från upphandlingsfokus till inköpsfokus. Det har inneburit nya styrdokument som antagits av
kommunfullmäktige under senaste året och större satsningar på uppdaterade rutiner, instruktioner,
kommunikation och utbildning som omfattar samtliga förvaltningar. Implementering av nya rutiner tar
tid och fortsätter under 2022. När det gäller att beslutstillfällen är säkerställda mot otillbörlig påverkan
genom aktuella delegationsordningar har kommunstyrelsens förvaltning arbetat under 2020 och 2021
med en uppdatering av den kommungemensamma mallen och anvisningarna för
Kungsbacka kommun
Lotta Gradén
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delegeringsförteckning. Ett avsnitt för upphandling har införts i mallen som nämnderna sedan anpassar
efter egna förhållanden. Mallen ses över kontinuerligt och uppdateras vid behov.
Utredningen visar slutligen att det är få medarbetare delaktiga i inköpssituationer, som har egna
upplevelser av otillbörlig påverkan eller har uppfattat att otillbörlig påverkan förekommer i annat än
mycket liten omfattning i Kungsbacka kommun. Undersökningen ger dock underlag för att det finns
utrymme för att öka kunskapen hos medarbetarna om brottsförebyggande arbete och korruption.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2022-02-04
Kommunstyrelsen 2021-04-20, § 105
Initiativ för trygg och säker upphandling, 2021-03-16
Beslutet skickas till
Nämnden för Service
Nämnden för Kultur och Fritid
Beskrivning av ärendet
Kommundirektören svarar här på kommunstyrelsens initiativ för trygg och säker upphandling.
Uppdraget har haft tre huvudsakliga frågeställningar att besvara ur ett brottsförebyggande perspektiv.
Översyn av de befintliga rutiner och dess efterlevnad som finns utifrån att upphandlingar och
tilldelningsbeslut inte ska kunna utsättas för otillbörlig påverkan.
Befintliga rutiner och dess efterlevnad

Under ledning av nämnden för Service har kommunen de senaste åren arbetat för att göra en
förflyttning från upphandlingsfokus till inköpsfokus. Det har inneburit nya styrdokument som antagits
av kommunfullmäktige under senaste året och större satsningar på uppdaterade rutiner, instruktioner,
kommunikation och utbildning som omfattar samtliga förvaltningar. Implementering av nya rutiner tar
tid och fortsätter under 2022.
En viktig princip för att bygga robusta processer inom såväl inköp som redovisning är
dualitetsprincipen. Det innebär att ingen person ensam ska handlägga en transaktion genom hela
behandlingskedjan. Förutom automatiska kontroller i e-handeln och i redovisningssystemet är det i
tillämpningsanvisningarna för attestreglementet som det beskrivs tydligt att i normalfallet ska två
personer attestera varje transaktion det vill säga kontrollen som helhet får inte utföras av en och samma
person.
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I Kungsbacka utser beslutsattestant övriga attestanter. Övriga attestanter kan ha funktionen
granskningsattest, leveranskvittens eller mottagningsattest och inkomstattest. I pappersflöden ska
också behörighetsattest utföras, det vill säga kontroll av att behöriga personer har attesterat. Attest
innebär att man kontrollerar och med sitt namn intygar att de ekonomiska transaktionerna följer lagar
och regler. I elektroniska system används användaridentitet och lösenord eller e-signatur, i manuella
processer används namnteckning med varaktig skrift. Beslutsattest ska göras med fullständig
namnteckning, övriga attester kan göras med signatur.
Alla verksamheter i kommunen har behov av varor/tjänster för att kunna genomföra sina uppdrag.
Samtliga verksamheter köper tillsammans för omkring 3 miljarder kronor årligen, hanterar ett
fakturaflöde på ca 300 000 fakturor och annonserar ungefär 100 upphandlingar per år. Samtliga
förvaltningar använder E-handeln för alla beställningar och fakturahantering. Det innebär att systemets
stöd för granskning och attest där ingen kan ensam kan godkänna hela kedjan tillämpas i de allra flesta
fall. Som komplement genomförs årliga granskningar med stickprovskontroller inom intern
kontrollarbetet. Genom BI-verktyget som implementerats från 2021 erbjuds också bättre insyn,
statistik och uppföljningsmöjligheter på inköpsområdet i alla verksamheter.
Verksamhetsområde Inköp har också påbörjat ett samarbete med Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och
lokala polisen för att docka in inköpsprocessens risker i det övriga säkerhets- och brottsförebyggande
arbetet som görs i kommunen.
Annonserade upphandlingar - över tröskelvärdena

Annonserade upphandlingar över tröskelvärdena1 genomförs av Inköp i samverkan med
verksamheterna. I dessa processer tillsätts en avtalsgrupp som formulerar och värderar vad som ska
uppnås i den aktuella affären, det kan vara krav på en vara eller tjänst samt formulering av mervärden
som exempelvis miljö- eller tillgänglighetsaspekter som ska tillgodoses. Inköp håller i den formella
processen och är det ett kommunövergripande avtal så är det inköpschef som fattar tilldelningsbeslut.
Är det verksamhetsspecifika upphandlingar så är det verksamheten som fattar tilldelningsbeslut. Ofta
en förvaltnings- eller verksamhetschef (av den som har delegation).
När vi sammanställer och utvärderar inkomna anbud, görs detta av en avtalsgrupp bestående av flera
funktioner. Upphandlaren modererar och förvaltningschef, verksamhetschef eller inköpschef signerar
tilldelningsbeslutet.
Upphandlingen avslutas genom att tilldelningsbeslutet skickas till samtliga anbudsgivare tillsammans
med anbudssammanställning och upphandlingsprotokollet. Upphandlingen och tilldelningsbeslutet kan
kostnadsfritt överklagas till förvaltningsrätt i de fall någon part anser att den ”inte gått rätt till” vilket i
sig ger transparens och kvalitetssäkring. Processen är därmed sådan att risken för otillbörlig påverkan
anses låg.
Inköp arbetar utifrån gällande lagstiftning och har rutiner som säkerställer upphandlingsprocessen. Det
kan bland annat nämnas att det finns tydliga processkartor och att upphandlaren lämnar förslag till
1

År 2021 > 615 312 kronor

KUNGSBACKA KOMMUN
4 (6)

beslut, men att det är inköpschefen (verksamhetschef eller förvaltningschef) som fattar det slutliga
beslutet. Processen innehåller också steg kring sekretess och jäv, där deltagare i avtalsgruppen
informeras om vad som gäller då upphandlingsprocessen innehåller absolut sekretess. När kommunen
hanterar sina betalningar görs automatiskt en kontroll varje gång, i den ingår bland annat kontroll av
bankgiro och organisationsnummer.
Direktupphandlingar LOU - upphandlingar under tröskelvärdet

Direktupphandlingar LOU, upphandlingar under tröskelvärdet2 genomförs av förvaltningarna själva.
Direktupphandling handläggs av enskild tjänsteperson i enlighet med aktuell förvaltnings gällande
delegeringsordning. Riktlinjen för direktupphandling stipulerar att konkurrensutsättning ska ske genom
att tre leverantörer tillfrågas. För köp till värden över 100 000 kronor finns en dokumentationsplikt
som förvaltningarna ska följa. Det finns både vägledning och mall framtagen. Den senare finns
publicerad och tillgänglig på kommunens insida. Hur dokumentationen ska arkiveras och bevaras
framgår av respektive nämnds dokumenthanteringsplan.
E-handelssystemet fungerar att använda men är inte tvingande när det gäller direktupphandlingar. Ehandelssystemet ger stöd för att ingen beställning eller faktura hanteras av en ensam handläggare utan
att dualitetsprincipen3 tillgodoses och dokumenteras. Genom att inte använda E-handelssystemet vid
beställning innebär det att attestförfarande ofta kommer in först vid fakturan.
I intern kontrollens granskningar 2021 av direktupphandlingar har ett flertal förvaltningar rapporterat
att kännedom om och följsamhet till rutiner för direktupphandling behöver förbättras.
Att utreda hur beslutstillfällen är säkerställda mot otillbörlig påverkan genom aktuella
delegationsordningar
Under 2020 och 2021 har den kommungemensamma mallen och anvisningar för nämndernas
delegeringsförteckningar uppdaterats. Ett avsnitt för upphandling har införts i mallen som nämnderna
sedan anpassar efter egna förhållanden. Mallen ses över kontinuerligt och uppdateras vid behov.
Att säkerställa beslutstillfällen mot otillbörlig påverkan är en del av det breda brottsförebyggande
arbetet, men också en fråga om lojalitet till gällande arbetssätt. Genom att följa delegations- och
attestförordningar och arbeta i avsedda system enligt gällande rutiner skapar vi trygghet, transparens
och spårbarbarhet.
Att utreda hur upplevelserna hos kommunens medarbetare är vad gäller upplevelser eller
kunskap om försök till otillbörlig påverkan av inköpsbeslut.
För att utreda upplevelsen hos kommunens medarbetare om otillbörlig påverkan vid inköpsbeslut
gjordes en enkätundersökning under november månad 2021. För att få en rimlig omfattning på
undersökningen bestämdes att hålla fast vid ursprungsfrågan ”otillbörlig påverkan vid inköpsbeslut”
och att inte vidga undersökningen till att omfatta otillbörlig påverkan vid myndighetsbeslut i
2

År 2021: 100 000 kronor – 615 312 kronor

KUNGSBACKA KOMMUN
5 (6)

allmänhet. Samtliga personer med attesträtt (364 personer vid tillfället) fick en riktad inbjudan att
svara. Undersökningen fanns också tillgänglig på kommunens intranät för att ge möjlighet till övriga
personer som är delaktiga i inköpsprocessen att svara. 204 personer har besvarat enkäten, varav 163
har attesträtt och 41 saknar attesträtt. Svarsfrekvensen bedöms som relativt god. Undersökningen i sin
helhet ligger som bilaga.
På frågor om den svarande har blivit utsatt för hot eller erbjudanden är det ingen som upplevt hot,
medan några få (tre personer) svarar att de har fått erbjudanden i samband med upphandling. Huruvida
någon kollega blivit utsatt råder osäkerhet om, hälften svarar vet inte och två personer känner till fall
där kollegor blivit utsatta.
På frågor om olämpliga relationer i upphandlingssituationer är det i några enstaka fall respondenterna
känner till att andra personer (fem) eller att man själv (en) har haft olämplig relation till anbudsgivare.
Samtidigt svarar närmare hälften ”vet ej”.
Frågan om svarande har tillit till att beslutsfattare kring inköpsbeslut inte är utsatta för otillbörlig
påverkan skattas på en skala 0 - 5 där 68 procent svarar ”i högsta grad” och medelvärdet är 4,5.
Kommunledningskontorets bedömning är därmed att det råder relativt hög tillit inom organisationen
till att beslutsfattare inte är utsatta för otillbörlig påverkan i inköpsbeslut.
På den öppna följdfrågan om orsaker till att inte ha tillit, pekar flera svar på att det handlar om just om
att man inte säkert kan veta, att det råder okunskap om vad som är ”otillbörlig påverkan” och att det
inte alltid är lätt att skilja på privata relationer och arbetet.
På frågan om man har agerat i en situation av otillbörlig påverkan vid inköpsbeslut under de senaste
två åren är det två som svarar ja. Av dessa ledde den ena händelsen till en utredning.
Den frågan som föranleder åtgärder handlar om kunskap om rutiner och om vart man kan vända sig för
att hantera en situation med otillbörlig påverkan vid inköpsbeslut om den skulle uppstå. Fler än hälften
(103 svar) anger att man inte känner till rutiner och vart man kan vända sig. Av dessa är det hälften (61
svar) som haft attesträtt under längre än två år, som uppger att man inte känner till rutinerna.
Sammantaget utifrån undersökningens svar från medarbetare delaktiga i inköpssituationer är det få
som har egna upplevelser av otillbörlig påverkan eller har uppfattat att otillbörlig påverkan
förekommer i annat än mycket liten omfattning i Kungsbacka. Undersökningen ger dock underlag för
att det finns utrymme för att öka kunskapen hos medarbetarna om brottsförebyggande arbete och
korruption. Bland svaren på de öppna frågorna lyser det igenom att många svarande är påverkade av
medierapportering och uppmärksammade händelser i andra kommuner.
Andra pågående aktiviteter med relevans för initiativet
Införande av visselblåsarfunktion pågår och är klart andra kvartalet 2022
Översyn av processen för synpunkts och klagomålshantering pågår 2022
Införande av avtalsdatabas och uppdaterade rutiner för avtalshantering, pågår klart våren 2022
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Utbildningsinsatser till chefer (för att sedan spridas) med avseende på brottsförebyggande arbete,
våren 2022
Samtliga förvaltningschefer har fått i uppdrag av kommundirektören att under 2022 utarbeta rutiner
och arbetssätt för att motverka välfärdsbrott och otillåten påverkan.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör
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Kommunstyrelsen

Datum

1 (2)

2021-04-20

§ 105
Dnr 2021-00351
Initiativ från Lisa Andersson (M) m.fl. om trygg och säker upphandling
Beslut
Kommunstyrelsen bifaller initiativet och ger kommundirektören, utifrån ett
brottsförebyggande perspektiv, i uppdrag:
 att göra en översyn av de befintliga rutiner och dess efterlevnad som finns
utifrån att upphandlingar och tilldelningsbeslut inte ska kunna utsättas för
otillbörlig påverkan.
 att utreda hur beslutstillfällen är säkerställda mot otillbörlig påverkan genom
aktuella delegationsordningar.
 att utreda hur upplevelserna hos kommunens medarbetare vad gäller
upplevelser eller kunskap om försök till otillbörlig påverkan av inköpsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Monica Neptun (L) och Niklas Mattsson
(KD) väcker vid sammanträdet ett initiativ om trygg och säker upphandling.
Förslagsställarna efterfrågar en satsning för ökad trygghet inom offentlig förvaltning
och framhåller att lagstiftningen halkat efter och att den inte fullt ut klarar av att
hantera den organiserade brottsligheten och dess försök att styra och påverka
offentliga beslut för sin egen vinning.
Förslagsställarna vill därför att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag,
att utifrån ett brottsförebyggande perspektiv, göra en översyn av de befintliga rutiner
och dess efterlevnad som finns utifrån att upphandlingar och tilldelningsbeslut inte
ska kunna utsättas för otillbörlig påverkan. Vidare vill de att kommundirektören
utreder hur beslutstillfällen är säkerställda mot otillbörlig påverkan genom aktuella
delegationsordningar samt hur upplevelserna hos kommunens medarbetare vad gäller
upplevelser eller kunskap om försök till otillbörlig påverkan av inköpsbeslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-16, § 126
Initiativ från Lisa Andersson (M) m.fl., 2021-03-16
Förslag till beslut på sammanträdet
Lisa Andersson (M) och Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till initiativet.
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
Lisa Anderssons (M) m.fl. yrkande om bifall till initiativet.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Datum

2021-04-20

Ordföranden prövar Lisa Anderssons (M) m.fl. yrkande, och finner att
kommunstyrelsen bifaller initiativet.
Protokollsanteckning
Stephan Philipson (M) stödjer initiativet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Initiativ för trygg och säker upphandling
En satsning för ökad trygghet inom offentlig upphandling
Fusk och missbruk av offentliga medel får aldrig normaliseras. Kriminella släktnätverk
tar allt större plats och missbrukar samhällets resurser för egen vinning.
Lagstiftningen har halkat efter och den organiserade brottsligheten har blivit allt
fräckare i sina försök att styra och påverka offentliga beslut för sin egen vinning.
Detta kan ta sig uttryck som påtryckningar mot enskilda medarbetare, genom hot och
i värsta fall fysiskt eller psykiskt våld.
I Kungsbacka får vi aldrig låta den här utvecklingen få fäste. Arbetar man för vår
kommun skall man känna sig trygg i att alltid våga följa de lagar och regler som
gäller. Det skall finnas rutiner, systematik och en organisation som säkerställer att
enskilda medarbetare inte hamnar i utsatta situationer.
I Kungsbacka kommun skall inte en krona av våra skattemedel gå till kriminella
nätverk.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören, utifrån ett brottsförebyggande perspektiv, i
uppdrag;
- att göra en översyn av de befintliga rutiner och dess efterlevnad som finns utifrån att
upphandlingar och tilldelningsbeslut inte ska kunna utsättas för otillbörlig påverkan.
- att utreda hur beslutstillfällen är säkerställda mot otillbörlig påverkan genom aktuella
delegationsordningar
- att utreda hur upplevelserna hos kommunens medarbetare vad gäller upplevelser
eller kunskap om försök till otillbörlig påverkan av inköpsbeslut.

Lisa Andersson (M) Fredrik Hansson (C) Monica Neptun (L) Niklas Mattson (KD)

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-02-08
Diarienummer

KS 2020-01150

Svar på motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska måltider
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att nämnden för Förskola & Grundskola i sin
budget har planerat för pedagogiska måltider till ett subventionerat pris istället för helt kostnadsfria,
utifrån de ekonomiska resurserna för verksamheten.
Sammanfattning av ärendet
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 2 februari
2021 om att personalen inom förskola, fritidshem och grundskola ska erbjudas fria pedagogiska
måltider.
Med en fri pedagogisk måltid menar motionären att personalen på förskola, fritidshem samt
grundskolan erbjuds kostnadsfria måltider då personalen äter med barnen eller eleverna. Syftet med
pedagogisk måltid är enligt motionären att främja en god måltidsmiljö samt samvaro mellan vuxna och
barn.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-08
Nämnden för Förskola & Grundskola 2021-04-21, § 57
Nämnden för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2021-03-29
Riktlinjer pedagogiska måltider Förskola & Grundskola
Beräkning pedagogiska måltider 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-02, § 86
Kommunfullmäktige 2021-02-02, § 16
Beskrivning av ärendet
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 2 februari
2021 om att personalen inom förskola, fritidshem och grundskola ska erbjudas fria pedagogiska
måltider.
Med en fri pedagogisk måltid menar motionären att personalen på förskola, fritidshem samt
grundskolan erbjuds kostnadsfria måltider då personalen äter med barnen eller eleverna. Syftet med
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pedagogisk måltid är enligt motionären att främja en god måltidsmiljö samt samvaro mellan vuxna och
barn.
Pedagogiska måltider i Kungsbacka kommun samt skatteregler för subventionerade måltider
För att medarbetare inom förskola, grundskola och fritidshem i Kungsbacka kommun ska få äta
måltider till subventionerat pris, krävs att Skatteverkets regelverk och Kungsbacka kommuns riktlinjer
för pedagogiska måltider följs.
I Kungsbacka är den pedagogiska måltiden subventionerad. Priset fastställs av nämnden för Förskola
& Grundskola
En fri eller subventionerad måltid är en skattepliktig förmån för anställda. En skattepliktig förmån
uppstår när en arbetsgivare betalar eller subventionerar måltider för en anställd. För skolmedarbetare
finns dock särskilda regler. I Skatteverkets information om fri kost för lärare och annan
skolmedarbetare anges att:
”Förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan medarbetare vid grundskola, förskola,
daghem och fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter att medarbetaren har tillsynsskyldighet
vid måltiden eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltider och andra s.k. pedagogiska
måltider.”
I förskolans och grundskolans verksamhet är det i Kungsbacka kommun frivilligt att äta den
pedagogiska måltiden.
Den medarbetare som äter pedagogisk måltid till subventionerat pris förväntas ta det ansvar som en
pedagogisk måltid innebär vilket är:
 Att medarbetarna fördelar sig vid olika bord och sitter tillsammans med eleverna/barnen samt
vid behov hjälper eleverna/barnen i måltidssituationen.
 Att medarbetarna är goda förebilder och arbetar pedagogiskt och motiverande för att
uppmuntra goda kostvanor och bordsskick.
 Att medarbetarna ansvarar för ordning och uppträdande i samband med måltiden och bidrar
genom sin närvaro till att måltiden blir en lugn och trevlig stund tillsammans.
För att måltiden ska räknas som pedagogisk måltid behöver ovanstående kriterier vara uppfyllda.
Rektor i grundskolan beslutar om medarbetarens möjlighet att äta pedagogisk måltid.
Priser måltid 2021
Frukost

10 kr

Mellanmål

10 kr

Lunch förskola

20 kr

Lunch särskola

20 kr
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Lunch skola

30 kr

Lunch till självkostnadspris

47 kr

Riktlinjer för pedagogiska måltider för Förskola & Grundskola reviderades inför budgetåret 2020. Det
innebar bland annat att priset justerades som en åtgärd för budget i balans. Med nuvarande avgift för
pedagogiska måltider får nämnden en intäkt på 3,2 miljoner kronor.
Skulle fria pedagogiska måltider införas behöver andra budgetåtgärder genomföras motsvarande dessa
3,2 miljoner kronor för att kompensera intäkten. Kostnaden för fria pedagogiska måltider skulle i
dagsläget uppgå till 5,4 miljoner. Nettokostnad är idag 2,2 miljoner kronor.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör
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Nämnden för Förskola & Grundskola

Datum
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2021-04-21

§ 57
Dnr 2021-00333
Kommunstyrelsens remiss - Motion - Fria pedagogiska måltider (S)
Beslut
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att avslå motionen om fria
pedagogiska måltider daterad 2020-12-14 och översänder det till
Kommunfullmäktige för fastställande.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna i Kungsbacka har genom Johan Tolinsson lämnat en motion till
Kommunfullmäktig om fria pedagogiska måltider. I motionen föreslås att personalen
inom förskola, fritidshem och grundskola ska erbjudas fria pedagogiska måltider.
Riktlinjer för pedagogiska måltider för Förskola & Grundskola reviderades inför
budgetåret 2020. Det innebar bland annat att priset justerades som en åtgärd för
budget i balans. Med nuvarande avgift för pedagogiska måltider får nämnden en
intäkt på 3,2 miljoner. Skulle fria pedagogiska måltider införas behöver andra
budgetåtgärder genomföras motsvarande dessa 3,2 miljoner för att kompensera
intäkten. Kostnaden för fria pedagogiska måltider uppgår i dagsläget till 5,4 miljoner.
Nettokostnad i dagsläget är 2,2 miljoner kronor.
Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tolinsson (S), Ann-Louise Lundqvist (S) och Jan Byvik (S) yrkar bifall till
motionen.
Reservation
Johan Tolinsson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag att
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-03-29
Riktlinjer pedagogiska måltider Förskola & Grundskola
Beräkning pedagogiska måltider
Beslutet skickas till
Biträdande förvaltningschef, VC HR, VC Myndighet och stöd

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-03-29
Diarienummer

FG 2021-00333

Motion - Fria pedagogiska måltider (S)
Förslag till beslut
Nämnden för Förskola och Grundskola beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen om
fria pedagogiska måltider
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna i Kungsbacka har genom Johan Tolinsson lämnat en motion till
Kommunfullmäktig om fria pedagogiska måltider. I motionen föreslås att personalen inom förskola,
fritidshem och grundskola ska erbjudas fria pedagogiska måltider.
Riktlinjer för pedagogiska måltider för Förskola & Grundskola reviderades inför budgetåret 2020. Det
innebar bland annat att priset justerades som en åtgärd för budget i balans. Med nuvarande avgift för
pedagogiska måltider får nämnden en intäkt på 3,2 miljoner. Skulle fria pedagogiska måltider införas
behöver andra budgetåtgärder genomföras motsvarande dessa 3,2 miljoner för att kompensera intäkten.
Kostnaden för fria pedagogiska måltider uppgår i dagsläget till 5,4 miljoner. Nettokostnad i dagsläget
är 2,2 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-03-29
Riktlinjer pedagogiska måltider Förskola & Grundskola
Beräkning pedagogiska måltider

Beslutet skickas till
Biträdande förvaltningschef, VC HR, VC Myndighet och stöd
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Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna i Kungsbacka har genom Johan Tolinsson lämnat en motion till
Kommunfullmäktig om fria pedagogiska måltider.
Motionen föreslår:
-

Att erbjuda personalen inom förskola, fritidshem och grundskola fria pedagogiska måltider.

Riktlinjer för pedagogiska måltider för Förskola & Grundskola reviderades inför budgetåret 2020. Det
innebar bland annat att priset justerades som en åtgärd för budget i balans. Men nuvarande avgift för
pedagogiska måltider får nämnden en intäkt på 3,2 miljoner. Skulle fria pedagogiska måltider införas
behöver andra budgetåtgärder genomföras motsvarande dessa 3,2 miljoner för att kompensera intäkten.
Kostnaden för fria pedagogiska måltider uppgår i dagsläget till 5,4 miljoner. Nettokostnad i dagsläget
är 2,2 miljoner kronor.
Regelverk för pedagogiska måltider
Fri eller subventionerad måltid är en skattepliktig förmån för den anställda. En skattepliktig förmån
uppstår när en arbetsgivare betalar eller subventionerar måltider för en anställd. I sådant fall skall
skatteavdrag göras och arbetsgivargifter på förmånen betalas. Det finns dock undantag enligt
Skatteverkets information om fri kost för lärare och annan skolmedarbetare: ”Förmån av fri eller
subventionerad måltid för lärare eller annan medarbetare vid grundskola, förskola, daghem och
fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter att medarbetarenhar tillsynsskyldighet vid måltiden
eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltider och andra s.k. pedagogiska måltider.” För att
medarbetare inom förskola, grundskola och fritidshem i Kungsbacka kommun skall få äta måltider till
subventionerat pris krävs att Skatteverkets regelverk och Kungsbacka kommuns riktlinjer för
pedagogiska måltider följs.
Pedagogiska måltider i Kungsbacka kommun Förskola, grundskola och fritidshem
I begreppet pedagogisk måltid ingår frukost, mellanmål och lunch. Den pedagogiska måltiden innebär
att medarbetare äter tillsammans med barn i förskolan och elever i skolan. Goda matvanor grundläggs
tidigt i åldrarna. I Kungsbacka är den pedagogiska måltiden subventionerad. Priset fastställs av
nämnden för Förskola & Grundskola.
I förskolans och grundskolans verksamhet är det frivilligt att äta den pedagogiska måltiden. Vid
schemaläggning är det viktigt att ta hänsyn till arbetstidslagens krav på rast om minst 30 minuter.
Den medarbetare som äter pedagogisk måltid till subventionerat pris förväntas ta det ansvar som en
pedagogisk måltid innebär vilket är:
• Att medarbetarna fördelar sig vid olika bord och sitter tillsammans med eleverna/barnen samt vid
behov hjälper eleverna/barnen i måltidssituationen.
• Att medarbetarna är goda förebilder och arbetar pedagogiskt och motiverande för att uppmuntra goda
kostvanor och bordsskick.
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• Att medarbetarna ansvarar för ordning och uppträdande i samband med måltiden och bidrar genom
sin närvaro till att måltiden blir en lugn och trevlig stund tillsammans.
För att måltiden ska räknas som pedagogisk måltid behöver ovanstående kriterier vara uppfyllda. Det
innebär att om medarbetare väljer att äta sin lunch enbart med andra vuxna kan det inte räknas som
pedagogisk måltid. Det innebär också att medarbetare som äter sin måltid efter att eleverna lämnat
matsalen eller äter sin måltid i ett personalrum inte kan äta pedagogisk måltid till subventionerat pris.
Rektor i grundskolan beslutar om medarbetarens möjlighet att äta pedagogisk måltid.
Priser måltid 2021
Frukost

10 kr

Mellanmål

10 kr

Lunch förskola

20 kr

Lunch särskola

20 kr

Lunch skola

30 kr

Lunch till självkostnadspris

47 kr

Maria Andersson

Julia Tryggvadottir Tollesson

Skolchef

Biträdande förvaltningschef

Riktlinjer pedagogiska måltider Förskola & Grundskola
Regelverk
Fri eller subventionerad måltid är en skattepliktig förmån för den anställda. En skattepliktig förmån uppstår
när en arbetsgivare betalar eller subventionerar måltider för en anställd. I sådant fall skall skatteavdrag
göras och arbetsgivargifter på förmånen betalas. Det finns dock undantag enligt Skatteverkets information
om fri kost för lärare och annan skolmedarbetare:
”Förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan medarbetare vid grundskola, förskola,
daghem och fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter att medarbetarenhar tillsynsskyldighet vid
måltiden eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltider och andra s.k. pedagogiska måltider.”
För att medarbetare inom förskola, grundskola och fritidshem i Kungsbacka kommun skall få äta måltider
till subventionerat pris krävs att Skatteverkets regelverk och Kungsbacka kommuns riktlinjer för
pedagogiska måltider följs.

Pedagogiska måltider i Kungsbacka kommun
Förskola, grundskola och fritidshem
I begreppet pedagogisk måltid ingår frukost, mellanmål och lunch. Den pedagogiska måltiden innebär att
medarbetare äter tillsammans med barn i förskolan och elever i skolan. Goda matvanor grundläggs tidigt i
åldrarna. Den pedagogiska måltiden ska bidra till att skapa en positiv matupplevelse i social samvaro med
en lugn atmosfär vid måltiden som resultat. I Kungsbacka är den pedagogiska måltiden subventionerad.
Priset fastställs av nämnden för Förskola & Grundskola. I förskolans och grundskolans verksamhet är det
frivilligt att äta den pedagogiska måltiden. Vid schemaläggning är det viktigt att ta hänsyn till
arbetstidslagens krav på rast om minst 30 minuter. Medarbetare som inte är schemalagda att äta
pedagogisk lunch med eleverna utan gör det på eget initiativ använder del av sin rast till måltiden och har
därmed inte rätt till ytterligare 30 minuters rast efter måltiden. I den mån den pedagogiska måltiden ligger i
medarbetarens schema sker måltiden under pedagogens arbetstid.
Den medarbetare som äter pedagogisk måltid till subventionerat pris förväntas ta det ansvar som en
pedagogisk måltid innebär vilket är:
•
•
•

Att medarbetarna fördelar sig vid olika bord och sitter tillsammans med eleverna/barnen samt vid
behov hjälper eleverna/barnen i måltidssituationen.
Att medarbetarna är goda förebilder och arbetar pedagogiskt och motiverande för att uppmuntra
goda kostvanor och bordsskick.
Att medarbetarna ansvarar för ordning och uppträdande i samband med måltiden och bidrar
genom sin närvaro till att måltiden blir en lugn och trevlig stund tillsammans.

För att måltiden ska räknas som pedagogisk måltid behöver ovanstående kriterier vara uppfyllda. Det
innebär att om medarbetare väljer att äta sin lunch enbart med andra vuxna kan det inte räknas som
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pedagogisk måltid. Det innebär också att medarbetare som äter sin måltid efter att eleverna lämnat
matsalen eller äter sin måltid i ett personalrum inte kan äta pedagogisk måltid till subventionerat pris.

Rektor i grundskolan beslutar om möjlighet att äta pedagogisk måltid
Endast medarbetare med pedagogiskt uppdrag som har sin ordinarie arbetsplats inom förvaltningen för
Förskola & Grundskola kan äta pedagogisk måltid. Rektor beslutar om medarbetarens pedagogiska
måltider.

Betalning av pedagogiska måltider
Pedagogiska måltider betalas genom löneavdrag. Medarbetaren ansvarar för att registrering av antal
luncher, frukost och mellanmål dagligen sker på listor eller digital plattform i anslutning till matsalen.
Löneavdrag för registrerade måltider sker en gång per månad.

Måltider till självkostnadspris och betalning
Den medarbetare som ej omfattas av möjligheten att äta pedagogisk måltid erbjuds måltider till
självkostnadspris. Priset för lunch till självkostnadspris är 47 kr. Betalning sker genom Swish-betalning till
Serviceområde Måltid.

Egen lunch
Medarbetare som tar med egen lunch äter den på sin rast i personalrum eller motsvarande, inte
tillsammans med barnen/eleverna.

Ej anställda
VFU-studenter praktikanter och språkpraktikanter äter gratis enligt överenskommelse mellan Förskola &
Grundskola och Service.
Vårdnadshavare som besöker förskolan/skolan vid enstaka dag betalar vid förekommande fall sin lunch till
självkostnadspris, 47 kr. Betalning sker genom Swish-betalning.

Priser måltid 2020
Frukost
Mellanmål
Lunch förskola
Lunch särskola
Lunch skola
Lunch till självkostnadspris

10 kr
10 kr
20 kr
20 kr
30 kr
47 kr
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Förskola
Antal dec19-nov20 pris/portion Summa kostnader: Summa intäkter
Frukost
6693
11,24
75 229
Lunch
60579
29,9
1 811 312
Mellanmål
3199
8,83
28 247
Total summa
1 914 789
-515 810

Grundskola Antal dec19-nov20 pris/portion Summa kostnader:
Lunch
136819
22,74
3 111 264

-2 572 854

Fritidshem Antal dec19-nov20 pris/portion Summa kostnader:
Frukost
8316
9,52
79 168
Lunch
6327
23,03
145 711
Mellanmål
17978
7,65
137 532
Total summa
362 411

-81 699

Total kostnad
Total intäkt

5 388 463
-3 170 362
2 218 101

KUNGSBACKA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2021-03-02

§ 86
Dnr 2020-01150
Remittering av motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska
måltider
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Förskola &
Grundskola för yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion om att erbjuda personalen inom
förskola, fritidshem och grundskola fria pedagogiska måltider.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige, 2021-02-02, § 16
Motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska måltider, 2020-12-14
Beslutsgång
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att
arbetsutskottet bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

1 (1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Datum

1 (1)

2021-02-02

§ 16
Dnr 2020-01150
Anmälan av motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska
måltider
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning.
Sammanfattning av ärendet
Johan Tolinsson (S) har inkommit med en motion om att erbjuda personalen inom
förskola, fritidshem och grundskola fria pedagogiska måltider.
Beslutsunderlag
Motion från Johan Tolinsson (S) om fria pedagogiska måltider, 2020-12-14
Beslutsgång
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om kommunfullmäktige kan remittera
motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att
kommunfullmäktige bifaller det
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Motion

Kungsbacka 2020-12-14

Fria pedagogiska måltider
Många kommuner runt om i landet erbjuder personalen på förskola, fritidshem samt grundskolan fria
måltider genom så kallad pedagogisk måltid. Detta innebär att all personal som äter med
barnen/eleverna får göra det gratis.
Syftet med pedagogisk måltid är att främja en god måltidsmiljö samt samvaro mellan vuxna och barn.
Det är av stor vikt att alla elever ska ges möjlighet att äta sin lunch i en lugn och trygg miljö, vilket är
en förutsättning för att de ska komma till skolrestaurangen och äta lunch.
Måltiden ger också möjlighet till samtal mellan personalen och barnen/ungdomarna.
Det handlar om att vara enförebild för barnen och ungdomarna genom att förmedla en positiv
attityd kring måltiden, uppmuntra eleverna att smaka nya rätter och livsmedel.
Enligt Skatteverket är förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid
grundskola, förskola, daghem och fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter att personalen
har tillsynsskyldighet vid måltiden eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltider och andra
s.k. pedagogiska måltider.
Socialdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige:
- A~ erbjuda personalen inom förskola, fritidshem och grundskola fria pedagogiska måltider.

2:e vice ordförande Nämnden för Förskola &Grundskola

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-02-23
Diarienummer

KS 2021-01261

Svar på infrastrukturdepartementets remiss: Mottagningsanordningar i hamn för avfall
från fartyg (I2021/02803)

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat 2021-02-23 och översänder det som sitt svar till
Infrastrukturdepartementet.
Sammanfattning av ärendet
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Infrastrukturdepartementets
promemoria som handlar om hur Sverige i lag och förordning ska införliva EU-direktivet (EU)
2019/883 om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg. I promemorian
föreslår Infrastrukturdepartementet att den plan för mottagning och hantering av avfall från fartyg som
hamnar är skyldiga att ha, även ska vara godkänd. Godkännandet ska göras av Transportstyrelsen när
det gäller handels- och industrihamnar och av kommunerna när det gäller fritidsbåtshamnar.
Medlemsstaterna skulle senast den 28 juni 2021 ha satt i kraft de bestämmelser i lagar och
författningar som är nödvändiga för att följa Europaparlamentets och rådets direktiv.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-23
Yttrande, 2022-02-23
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2022-02-17, § 22
Nämnden för Miljö och Hälsoskydd yttrande, 2022-02-03
Promemorian Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg
Beslutet skickas till
Infrastrukturdepartementet

Samhällsbyggnadskontoret
Anders Lund
0300-834973
Samhällsplanerare

1 (2)
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
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Beskrivning av ärendet
Promemorian är Infrastrukturdepartementets förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2019/883 om mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg ska genomföras i lag och
förordning. Föreslaget är att den plan för mottagning och hantering av avfall från fartyg som hamnar är
skyldiga att ha, även ska vara godkänd. Godkännandet samt tillsyn av hamnars avfallshantering
föreslås skötas av kommunerna när det gäller fritidsbåtshamnar.
Vid överträdelser föreslår Infrastrukturdepartementet att sanktionsavgifter ska utfärdas. Kommunen får
meddela avgifter för tillsynen, för godkännande av avfallshanteringsplaner och för övrig
ärendehantering. En skyldighet att i hamn lämna avfall som fastnat i fiskenät föreslås också att
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att ta ut avgifter i hamn för mottagning av avfall från
fartyg. Lag- och förordningsändringarna föreslås träda i kraft redan den 1 november 2022.
Samhällsbyggnadskontoret anser att de lag- och författningsförslag som promemorian lämnar i
huvudsak är bra men ser samtidigt behov av bearbetning och förtydliganden inom flera områden.
Lagstiftningen innebär att mer arbete adderas till kommunernas miljötillsyn men det är samtidigt en
rimlig konsekvens då fritidbåtshamnarna redan idag har tillsyn från kommunerna.
Samhällsbyggnadskontoret anser dock att en storleksgräns på hamnarna ska införas för att inte skapa
onödig byråkrati till marginell miljönytta.
Regelverket påverkar framför allt kommunernas nämnder som ansvarar för miljötillsyn. Nämnden för
Teknik samt nämnden för Miljö & Hälsoskydd har getts möjlighet att lämna yttrande i föreliggande
ärende.
Malin Aronsson

Emma Kjernald

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

YTTRANDE
Kommunstyrelsen
Datum

Till

2022-02-23

Infrastrukturdepartementet

Diarienummer

Ert diarienummer

«Databas» «Diarienr»

I2021/02803

Yttrande över Infrastrukturdepartementets remiss: Mottagningsanordningar i hamn för
avfall från fartyg

Sammanfattande inställning
Kommunen anser att de lag- och författningsförslag som promemorian lämnar i huvudsak är bra.
Kommunen instämmer därför i utredningens förslag, med några synpunkter samt begäran om
förtydliganden i de delar som handlar om:
 ansvarsfördelningen mellan kommuner och Transportstyrelsen
 villkoren kring rapporteringskrav
 miljösanktionsavgifter
 vilka verksamheter som ska omfattas av det nya regelverket
Kommunens inställning i detalj
Avgränsning
Att undanta de riktigt små bryggorna och bryggföreningar skulle underlätta arbetet och
tillsynsplaneringen för tillsynsmyndigheter samt berörda verksamheter. Annars är kommunerna
tvungna att inventera samtliga enstaka bryggor för att kunna få reda på vilka som ska omfattas av det
föreslagna regelverket. Administrationen kring information till registret kommer att bli omfattande om
kommuner förutsätts administrera detta avseende fritidsbåtshamnarna.
Exempel på länder som redan gått föreslagen är Finland som valt att undanta mindre fritidsbåtshamnar.
Norges förslag är att de mindre hamnarna under denna gräns bör undantas från kraven att upprätta en
avfallshanteringsplan, om hamnens mottagningsanordningar är integrerade i det kommunala
avfallshanteringssystemet och hamnen informerar användarna om avfallshanteringen.
Förtydligande av undantag
I promemorian anges att små hamnar med obemannade mottagningsanordningar ska undantas från
reglerna att utfärda avfallslämningskvitton och att båtar som lämnar avfall undantas från att göra en
förhandsanmälan av avfallet till dessa hamnar. Det framgår dock inte av förslaget till ändringar i lag
eller förordningar. För att det ska vara klart och tydligt vad som gäller är det av stor vikt att detta
förtydligas redan i förslaget.

Kommunstyrelsen
kommun@kungsbacka.se
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Sanktionsavgifter
Kommunen anser inte att det framgår tillräckligt tydligt vad som gäller för sanktionsavgifter samt
föreläggande. Det står i promemorian att föreläggande är att föredra framför sanktionsavgift, men det
framgår inte i lagtexten om när tillsynsmyndigheten får fatta beslut om föreläggande istället för att
utfärda sanktionsavgift. Vilken tillsynsmyndighet som ska utfärda de olika sanktionsavgifter, vem som
ska administrera dessa och till vilken myndighet/instans som dessa respektive sanktionsavgifter ska
tillfalla måste framgå med tydlighet. Det bör även förtydligas om sanktionsavgifterna avses som en
engångsavgift eller om det kan beslutas om sanktionsavgifter upprepade gånger.
Sanktionsavgifterna är höga och bedöms inte relevanta för små icke-kommersiella fritidsbåtshamnar
som i stället borde få en lägre sanktionsavgift baserat på hamnstorlek. Sanktionsavgifter som föreslås
för fritidsbåtshamnar är 15 000 kronor vid avsaknad av en godkänd avfallshanteringsplan samt 40 000
kronor om avfallshantering saknas. Kommuner kan själva besluta om nedsättning men det kommer
medföra mer administration samt att risken är stor att sanktionsavgifternas storlek kommer att variera
mellan kommuner. Likhet inför lagen och kommuner emellan är viktigt och avgörande för förtroendet.
Tillsynsmyndighet
Kommunen bedriver redan tillsyn av fritidsbåtshamnar och avfallshanteringen ingår som en del i
tillsynen. Av den anledningen gör kommunen bedömningen att det är lämpligare att kommuner
bedriver tillsyn av avfallshanteringen och tillhörande planer i stället för att Transportstyrelsen ska
ansvara för tillsynen.
Det förekommer i kommunen och säkerligen på andra platser att några hamnar huserar framför allt
fritidsbåtar, men även ett fåtal små fiskebåtar, i Kungsbackas fall är alla under 12 meter. Det framgår
inte av förslaget vilken myndighet som ska bedriva tillsyn i de hamnarna. Att Transportstyrelsen skulle
ansvara för tillsyn av hamnarnas avfallshantering bedöms som orimligt och ineffektivt då hamnarna
ändå omfattas av kommunal tillsyn. Det är heller inte rimligt att små hamnar ska tvingas förse ett litet
antal fiskebåtar med mottagningskvitto för lämnat avfall samt att samma fiskebåtar ska göra en
förhandsanmälan av sitt avfall till hamnen, om hamnens avfallsmottagning är obemannad.
Fritidsbåtshamnar bör själva kunna få rapportera in uppgifter till Transportstyrelsen för att minska den
administrativa bördan för kommunerna.
Övergångsperiod och vägledning
Kommunerna samt hamnarna bör få en chans att kunna tillgodogöra sig de nya reglerna innan de
börjar gälla. De små hamnarna har inte årlig tillsyn och en informationskampanj från kommunens
tillsynsmyndighet kommer troligen att behöva göras. Därför bör en rimlig övergångsperiod sättas
innan de nya reglerna ska börja avses gälla.
För att kunna få en riksenhetlig bedömning av fritidsbåtshamnarnas avfallshanteringsplaner bör
Transportstyrelsen, om det är den myndighet som kommer att ansvara för tillsynsvägledning, meddela
föreskrifter med förtydligande om vad en avfallshanteringsplan måste innehålla för att kunna
godkännas.
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Om kommunerna ska ansvara för att informationen i fritidsbåtshamnarnas godkända
avfallshanteringsplaner inkommer till den ansvariga myndigheten för registrering i SafeSeaNet, så bör
rutiner tas fram så att rapporteringen kan ske på ett standardiserat vis för att minska administration
samt underlätta överföring av information, likaså om fritidsbåtshamnarna själva ska ansvara för denna
informationsöverföring.
Kungsbacka kommun
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§ 22
Dnr MH-2022-26
Svar på kommunstyrelsens remiss över mottagningsanordningar i
hamn för avfall från fartyg, KS 2021-01261
Beslut
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd antar yttrande, daterat 2022-02-03, och
överlämnar det som sitt svar till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från nämnden för Miljö & Hälsoskydd
angående Infrastrukturdepartementets förslag till hur Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2019/883 om mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg ska
genomföras i lag och förordning.
Föreslaget är att den plan för mottagning och hantering av avfall från fartyg som
hamnar är skyldiga att ha även ska vara godkänd. Godkännandet samt tillsyn av
hamnars avfallshantering föreslås att skötas av kommunerna när det gäller
fritidsbåtshamnar. Vid överträdelser ska sanktionsavgifter utfärdas. Kommunen får
meddela avgifter för tillsynen, för godkännande av avfallshanteringsplaner och för
övrig ärendehantering. En skyldighet att i hamn lämna avfall som fastnat i fiskenät
föreslås också samt att Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att ta ut
avgifter i hamn för mottagning av avfall från fartyg. Lag- och
förordningsändringarna föreslås träda i kraft redan den 1 november 2022.
Medlemsstaterna skulle senast den 28 juni 2021 ha satt i kraft de bestämmelser i
lagar och författningar som är nödvändiga för att följa Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2019/883.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-03
Yttrande, 2022-02-03
Remiss från kommunstyrelsen, 2022-01-03
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883 av den 17 april 2019 om
mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om ändring av
direktiv 2010/65/EU och upphävande av diektiv 2000/59/EG
Förslag till lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
Förslag till förordning om ändring i lagen (1980:789) om åtgärder mot förorening
från fartyg
PM -Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg
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Ärendets behandling på sammanträdet
Vid nämndens behandling av ärendet framkommer att sidnumreringen i Yttrande,
2022-02-03, är felaktig. Yttrandets sidnumrering rättas i samband med expediering.
Beslutsgång
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
förvaltningens. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden för Miljö &
Hälsoskydd bifaller det.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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YTTRANDE
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd
Datum

2022-02-03
Diarienummer

MH-2022-26

Yttrande över kommunstyrelsens remiss, KS 2021-01261, mottagningsanordningar i
hamn för avfall från fartyg (Infrastrukturdepartementet, I2021/02803)
Sammanfattande inställning
Kommunen bedriver redan tillsyn av fritidsbåtshamnar och avfallshanteringen ingår som en del i
tillsynen. Därför skulle det vara lämpligare att kommuner bedriver tillsyn av avfallshanteringen och
tillhörande planer i stället för att Transportstyrelsen ska sköta tillsynen av dessa. Kommunen utövar
även tillsyn av hamnar för fritidsbåtar med någon eller några enstaka fiskebåtar, alla dessa fiskebåtar är
under 12 meter varför det vore lämpligt att vi fortsätter att bedriva tillsyn av dessa istället för att låta
Transportstyrelsen sköta denna tillsyn.
Avgränsning

Att undanta de riktigt små bryggorna och bryggföreningar skulle underlätta arbetet och
tillsynsplaneringen för tillsynsmyndigheter och dessa hamnar/bryggföreningar. Annars är kommunen
tvungna att göra en ny inventering av samtliga enstaka bryggor för att kunna få reda på vilka som ska
omfattas av det föreslagna regelverket. Administrationen kring information till registret kommer att bli
omfattande om kommuner förutsätts administrera detta avseende fritidsbåtshamnarna/bryggorna.
Likt Finland som valt att undanta dessa mindre fritidsbåtshamnar. Norges förslag är att de mindre
hamnarna under denna gräns bör undantas från kraven att upprätta en avfallshanteringsplan, om
hamnens mottagningsanordningar är integrerade i det kommunala avfallshanteringssystemet och
hamnen informerar användarna om avfallshanteringen.
Om en gräns för antal båtplatser inte väljs känns det inte rimligt att information om alla riktigt små
fritidsbåtshamnar som inte ska behöva lämna kvitto ska registreras i Europa Unionens befintliga
system för informationsutbyte inom sjöfarten, det s.k. SafeSeaNet. Det finns en mängd riktigt små
hamnar med bara några få bryggplatser som kommuner inte har kännedom om. Om en gräns med antal
båtplatser inte sätts borde lagförslagen omformuleras till att de hamnar som bör lämna kvitto ska anges
istället för tvärtom. Det vore att föredra att en gräns på antal båtplatser i fritidsbåtshamnar som ska
innefattas av direktivet och att hamnar som inbegrips i denna och som bör undantas från regler att
utfärda mottagningskvitto ska rapporteras in till Transportstyrelsen, det är mer rimligt.
Bestämmelserna kan då uppfattas som mer rimliga och genomtänkta och onödig byråkrati kan
undvikas.
Förtydligande av undantag

I promemorian anges att små hamnar med obemannade mottagningsanordningar ska undantas från
reglerna att utfärda avfallslämningskvitton och att båtar som lämnar avfall undantas från att göra en
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förhandsanmälan av avfallet till dessa hamnar. Det framgår dock inte av förslaget till ändringar i lageller förordningar. För att det ska vara klart och tydligt vad som gäller är det av stor vikt att detta
förtydligas redan i förslaget.
Sanktionsavgifter

Det framgår inte tillräckligt tydligt vad som gäller, sanktionsavgifter samt föreläggande. När är det
tillåtet att utfärda förelägga istället för sanktionsavgift? Det står i Promemorian att föreläggande är att
föredra framför sanktionsavgift men det framgår inte i lagtexten om när tillsynsmyndigheten får fatta
beslut om föreläggande istället för att utfärda sanktionsavgift. Vilken tillsynsmyndighet som ska
utfärda de olika sanktionsavgifter, vem som ska administrera dessa och till vilken myndighet/instans
som dessa respektive sanktionsavgifter ska tillfalla måste framgå med tydlighet. Det bör även
förtydligas om sanktionsavgifterna avses som en engångsavgift eller om det kan beslutas om
sanktionsavgifter upprepade gånger.
Sanktionsavgifterna är höga och känns inte relevanta för riktigt små icke-kommersiella
fritidsbåtshamnar som borde få en lägre sanktionsavgift baserat på storlek på hamn. Sanktionsavgifter
som föreslås för fritidsbåtshamnar är bland annat 15 000 kronor vid avsaknad av en godkänd
avfallshanteringsplan samt 40 000 kronor om avfallshantering saknas. Nedsättning kan kommuner
göra men det kommer medföra mer administration samt att risken är stor att sanktionsavgifternas
storlek kommer att variera stort mellan kommuner, vilket vore olyckligt. Likhet inför lagen och
kommuner emellan är viktigt och avgörande för förtroendet.
Tillsynsmyndighet

I Kungsbacka har vi några få hamnar som huserar fritidsbåtar men som även har en eller några få små
fiskebåtar, alla under 12 meter. Det känns inte rimligt att Transportstyrelsen ska tillsyna dessa hamnars
avfallshantering utan kommunen själv borde få tillsyna även dessa. Det framgår inte med tydlighet
vilken tillsynsmyndighet som det är föreslaget att tillsyna dessa. Det är heller inte rimligt att dessa
hamnar ska tvingas förse dessa få fiskebåtar med mottagningskvitto på lämnat avfall samt att dessa
fiskebåtar ska förhandsanmäla sitt avfall till hamnen om hamnens avfallsmottagning är obemannad.
Övergångsperiod

Kommunerna samt hamnarna måste få en chans att kunna tillgodogöra sig de nya reglerna innan de
börjar gälla. De små hamnarna har inte årlig tillsyn och en informationskampanj från kommunens
tillsynsmyndighet kommer troligen att behöva göras. Därför bör en rimlig övergångsperiod sättas
innan de nya reglerna ska börja avses gälla.
Nämndens ställningstagande i detalj
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ställer sig positiv till att kommuner ansvarar för tillsynen av
avfallsmottagningar samt godkänner avfallshanteringsplaner i fritidsbåtshamnar.
Ett förtydligande bör göras avseende vilka typer av bryggor och anläggningar för fritidsändamål som
ska anses utgöra hamnar i direktivets mening för att ansvariga myndigheter och hamnar samt
bryggföreningar enkelt ska kunna ta ställning till om deras brygga omfattas av regleringen eller inte.
En övre gräns för antal båtplatser för fritidsbåtshamnar som kan undantas kravet på
mottagningsanordning och avfallshanteringsplan hade avsevärt underlättat tillsynen och minskat
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kommuners administrativa börda som hör samman med ställningstagande och registerhållning av små
hamnar, bryggföreningar, bryggor eller anläggningar som idag inte omfattas av kommuners
tillsynsplaner. Små hamnar och bryggföreningar ska enkelt kunna ta ställning till om deras brygga eller
anläggning omfattas av regelverket eller inte.
För att kunna få en riksenhetlig bedömning av fritidsbåtshamnarnas avfallshanteringsplaner bör
Transportstyrelsen, om det är den myndighet som kommer att ansvara för tillsynsvägledning av
kommunerna, meddela föreskrifter med förtydligande om vad en avfallshanteringsplan måste innehålla
för att kunna godkännas.
Det bör läggas till i lagen alternativt förordningen samt föreskrifter att små hamnar vars
mottagningsanordningar är obemannade ska undantas från reglerna att avfallslämningskvitto ska
utfärdas samt att förhandsanmälan av avfall ska göras, så att detta tydligt och klart framgår.
Fritidsbåtshamnar bör själva kunna få rapportera in uppgifter till Transportstyrelsen för att minska den
administrativa bördan för kommunerna.
Om kommunerna ska ansvara för att informationen i fritidsbåtshamnarnas godkända
avfallshanteringsplaner inkommer till den ansvariga myndigheten för registrering i SafeSeaNet så bör
rutiner tas fram så att rapporteringen kan ske på ett standardiserat vis för att minska administration
samt underlätta överföring av information, likaså om fritidsbåtshamnarna själva ska ansvara för denna
informationsöverföring.
Reglerna kring sanktionsavgifterna måste förtydligas främst vad gäller vilken myndighet som ska
besluta om dem, om föreläggande kan beslutas innan sanktionsavgifter utfärdas, vem som
administrerar sanktionsavgifterna samt till vilken instans som sanktionsavgifterna tillfaller. Är
sanktionsavgiften tänkt som en engångsavgift?
En mer differentierad nivå av sanktionsavgifter för fritidsbåtshamnarna föreslås. De mindre ickekommersiella hamnarna bör få en lägre sanktionsavgift. En gemensam nationell bedömning är att
föredra framför individuella nedsättningar.
Ansvarsfördelning mellan Transportstyrelsen och kommuner bör förtydligas, exempelvis om en
mindre hamn har båtplats för någon eller några enstaka mindre fiskebåtar under 12 meter, borde
hamnen ingå som del i kommunens tillsyn snarare än att Transportstyrelsen bör tillsyna denna typ av
hamn.
Vidare bör en övergångsperiod, förslagsvis ett år, gälla innan reglerna ska vara tillämpade för att
kommunerna ska få chans att informera om de nya reglerna samt för hamnarna att få vetskap om de
regler som omfattar dem.
Det är viktigt att Transportstyrelsen förser kommunerna med tydlig tillsynsvägledning i samband med
att de nya reglerna antas.

