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Hässleholms
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Anslag l bevis
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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U rban Widmark (M) ordförande
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Miljöchef Sven-Inge Svensson
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SAMl:viANTRÄDESPROTOKOLL

Hässleholms
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Protokollet är justerat (§ 309 omedelbar justering)
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SA.M:MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-11-30

Hässleholms
kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 306
Ändring av föredragningslistan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ändra föredragningslistan på följande
sätt:
Ärende om "Yttrande över betänkande Spara i goda tider (SOU 2011 :59) av
utredningen om kommunsektorn och konjunkturen" läggs till föredragningslistan
och behandlas som ärende 5.
Ärende om "Hässleholm hyllar Idol-Robin" läggs till föredragningslistan och
behandlas som ärende 6.
Ärende om "Bidrag till Casinorevyn" läggs till föredragningslistan och behandlas
som ärende 7.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justering~

Utdraget bestyrkes
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SAlv1MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-11-30

2011/1003 406

Hässleholms
kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 307
Ändring av taxa för offentlig livsmedelskontroll samt
ny tirnavgift (K-faktor) för livsmedelskontroll
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige följande beslut:
Kommunfullmäktige fastställer bilagd taxa för livsmedelskontroll inklusive ny
tirnavgift att gälla från och med den l januari 2012.

Beskrivning av ärendet
Miljönämnden beslutade den 26 oktober 2011, § 147, att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa ny "Taxa för offentlig livsmedelskontroll samt ny
tirnavgift (K-faktor) för livsmedelskontrollen". Den nya K-faktorn är bestämd
utifrån principen att livsmedelskontrollen i sin helhet ska vara avgiftsfinansierad.

Bilaga:
Taxa för livsmedelskontroll

Sänt till:
:Nliljönämnden
Kfs

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Utdraget bestyrkes
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BILAGA l

M!l,JONiiMNrn,:N

Datum

Diarienummer

2011-10-26

2011-002228

Ärende:
Taxa för offentlig livsmedelskontroll samt ny tirnavgift (K-faktor) för livsmedelskontrollen

Ändringar jämfört med tidigare taxa antagen i kommunfullmäktige
2010-01-25 § 2 är markerade medfet stil och streck i marginalen

Taxa för Hässleholms kommuns offentliga kontroll av
livsmedel

Inledande bestämmelser
l §
Denna taxa gäller avgifter för Hässleholms kommuns kostnader för offentlig
kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.
2§
Avgift enligt denna taxa tas ut för
l. prövning i ärende om godkännande av anläggning, som ska prövas enligt EG - förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande
av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung,
2. registrering av anläggning,
3. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra
offentlig kontroll.
3§
Av gift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedelslagen, de föreskrifter som meddelats med stöd
av lagen samt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.
4§

Miljönämnden får för varje kalenderår ändra taxans kostnadsfaktor (K) med en
procentsats som motsvarar förändringarna i konsumentprisindex.
5§
Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och
18 § tredje stycket förordningen (2006: 1166) om avgifter för offentlig kontroll
av livsmedel eller särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut
om avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av miljönärnnden.

Tirnavgift (K=timavgift)
6§
Vid tillämpningen av denna taxa är tirnavgiften K kronor per timme kontrolltid. A vgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning till dePostadress
stadshuset
281 80 Hässleholm

Besöksadress
stadshuset
Nytorget l

Telefon
0451-26 83 31
Telefax
0451-417 63

E-postadress
miljonamnden@hassleholm.se
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BILAGAl

KOMMUN
MILJÖNAMNDEN

Datum

Diarienummer

2011-10-26

2011-002228

Ärende:
Taxa för offentlig livsmedelskontroll samt ny tirnavgift (K-faktor) för livsmedelskontrollen
las eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt
de andra grunder som anges i taxan. Tirnavgiften K är 880 kr år 2012.
I de fall tirnavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med
kontrolltid 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, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda
kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen tirnavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med l ,5
gånger ordinarie tirnavgift.
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Avgift för prövning
7§
Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, och över vilken Livsmedelsverket till kommunen överfört kontrollen, ska betala en avgift för prövningen
som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med tillämpning av
den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser
och erfarenhetsklass B.

Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser.
Avgiften för prövning får tas ut i förskott.
8§

För godkännande av en anläggning som avses i 7 §,med anledning av byte av
livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 7 §.
9§
A vgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan
avslås.

Postadress
stadshuset
281 80 Hässleholm

Besöksadress
stadshuset
Nytorget 1

Telefon
0451-26 83 31
Telefax
0451-417 63

E-postadress
miljonamnden@hassleholm.se
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Datum

Diarienummer

2011-10-26
2011-002228
Ärende:
Taxa för offentlig livsmedelskontroll samt ny tirnavgift (K-faktor) för livsmedelskontrollen

Avgift för registrering
10 §
Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid

Arlig kontrollavgift
11§
För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas.
A v giftens storlek baseras på den kontrolltid miljönämnden fastställer för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen
bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper, ett kontrolltidstillägg enligt en informationsmodul samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till
nämndens erfarenheter av verksamheten. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets
vägledning beträffande riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att
kontrolltiden multipliceras med timtaxan.
12 §
Om en tillämpning av 11 § 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.
13 §
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott.
14 §
A v 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att
den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten
påbörjas. A vgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Den som enligt 13 § i samma förordning ska betala en avgift för godkännande
av en anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats.
Om en anläggning placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Postadress
stadshuset
281 80 Hässleholm

Besöksadress
stadshuset
Nytorget l

Telefon
0451-26 83 31
Telefax
0451-417 63

E-postadress
miljonamnden@hassleholm.se
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Datum

Diarienummer

2011-002228
2011-10-26
Ärende:
Taxa för offentlig livsmedelskontroll samt ny tirnavgift (K-faktor) för livsmedelskontrollen

H-i
VePirBllMheteP B81B hlliBRllP i PislddllBs 5 8eldtePllB i&geR li8RtP8llll1Vgift Ilet
år B8RI Ile PegistPePllB eftePB8RI Ulls~~Rslteh8vet iiP PiRgllu
15 §
A v 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att
den årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll och av den som bedriver verksamhet i en anläggning
för tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning.

Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar
16 §
För miljönämndens bemanning vid styckningsanläggningar tas utöver den årliga kontrollavgiften ut en bemanningsavgift för sådan offentlig kontroll som
avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/20045 samt i 4 §
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av
livsmedel.
Nämnden fastställer den kontrolltid som ska åtgå för bemanningen. A vgiften
beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan. A vgiften ska
motsvara nämndens faktiska kostnader för kontrollen.
A vgiften ska betalas kvartalsvis.

Avgift för extra offentlig kontroll
17 §
Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid
enligt timtaxan och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av
prover.
Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004
om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foderoch livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller får den företagare som äger eller innehar produktema vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför.

Postadress
stadshuset
281 80 Hässleholm

Besöksadress
stadshuset
Nytorget l

Telefon
0451-26 83 31
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0451-417 63
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Datum

Diarienummer

2011-10-26

2011-002228

Ärende:
Taxa för offentlig livsmedelskontroll samt ny tirnavgift (K-faktor) för livsmedelskontrollen

18 §
Av 12 §förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att
avgift inte ska betalas för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig
vara obefogade.

Nedsättning av avgift m.m
19 §
A v 10 § förordningen om, avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att
kontrollmyndigheten får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften
om det finns särskilda skäl. Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften
för kommunens offentliga kontroll fattas av den nämnd som fastställer avgiften
enligt 5 § i denna taxa. Om det finns särskilda skäl får nämnden också besluta
att sätta ned eller efterskänka avgiften för godkännande, registrering eller bemanning vid styckningsanläggningar.

Avgiftens erläggande m.m.
20 §
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Hässleholms kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
Betalas avgiften inte inom angiven tid skall dröjsmålsränta enligt 6 § ränteJagen erläggas på obetalt belopp.
Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy varvid
lagstadgad påminnelseavgift debiteras.

Verkställighetsfrågor m.m.
21 §
Av 33 §livsmedelslagen framgår att miljönämnden får förordna att dess beslut
ska gälla omedelbart även om det överklagas.
22 §
A v 31 § livsmedelslagen framgår att miljönämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft den l januari 2012.

Postadress
stadshuset
281 80 Hässleholm

Besöksadress
stadshuset
Nyterget 1

Telefon
0451-26 83 31
Telefax
0451-417 63

E-postadress
miljonamnden@hassleholm.se

SAM1v1AN1RÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-11-30

2011/930 406

Hässleholms
kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 308
Ändring av kommunal renhållningstaxa för år 2012
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande
beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att ändra renhållningstaxan för kommunen på så sätt
att taxan för år 2012 höjs generellt med 3 procent.

Beskrivning av ärendet
Styrelsen i Hässleholm J\1iljö AB beslutade den 26 september 2011 att hemställa
hos kommunstyrelsen om en höjning av renhållningstaxan enligt punkt 5.2 i
taxeföreskrifterna. Höjningen skulle innebär en generell ökning på 4,5 procent av
samtliga taxor för renhållningen i Hässleholms kommun.
Hässleholm J\iiljö AB angav bland annat följande som grund för sin begäran. Den
största kostnaden för renhållningen består av insamlingen av avfall. Indexreglering
av ersättningar till insamlingsentreprenören i augusti 2011 medförde en ökning av
kostnaderna med 6,2 procent. Ytterligare höjningar under 2012 beräknas till3
procent. Det innebär ökade kostnader för bolaget med 1,6 miljoner kronor.
Annan aktör tilldelades avtal för slamtömning enligt genomförd upphandling. Det
nya avtalet innebär en kostnadsökning med cirka 400 000 kronor. A v
sammanställning av renhållningskostnaderna i Sverige framgår att Hässleholms
kommun ligger på 26:e plats och att det således endast finns 25 kommuner i
landet med lägre taxa.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 oktober, § 266, att
återremittera ärendet.
Efter samråd med kommunledningen föreslås att taxan i stället för med 4,5
procent höjs med 3 procent.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justering
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-11-30

2011/930 406

Hässleholms
kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Forts.§ 308

Sänt till:
Hässleholm Miljö AB
Kfs

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justering

\),..).__A)

~-

__ ~

Utdraget bestyrkes
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SAl'vfMAN1RÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-11-30

2010/424 373

Hässleholms
kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 309
Yttrande över Svenska Kraftnäts ansökan om
nätkoncession
Beslut
Hässleholms kommun vidhåller hos regeringen vad kommunen har anfört i
yttrande 2011-09-27 till Energimarknadsinspektionen angående dragningen av
ledningen genom kommunens huvudvattentäkts inre skyddszon vid Ignaberga.

Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Yrkande
Tommy Nilsson (S) yrkar bifall tillliggande förslag

Beskrivning av ärendet
Svenska Kraftnät har tidigare hos Energimarknadsinspektionen ansökt om
nätkoncession för en ny 400 k V likströmsledning mellan Barketyd och Hurva.
Hässleholms kommun har vid flera tillfållen yttrat sig över ansökningarna. I det
senaste yttrandet 2011-09-27 avseende en delvis ändrad sträckning anförde
kommunen bland annat följande. Kommunen konstaterar att den nya
ansökningen inte innebär någon ändring vad gäller dragningen av ledningen
genom kommunens huvudvattentäkts inre skyddszon vid Ignaberga. Kommunen
vidhåller, mot bakgrund av att kommunens huvudvattentäkt finns i området, att
denna sträckning är olämplig och anser fortfarande att det ursprungliga förslaget
skall följas, nämligen att ledningen österut följer E.ON:s 130 kV ledning fram till
Svenska Kraftnäts 400 kV stamnätsledning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Utdraget bestyrkes
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SA.MMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-11-30

2010/424 373

Hässleholms
kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Forts.§ 309

Energimarknadsinspektionen har därefter utrett ärendet och överlämnat det till
regeringen med ett eget yttrande samt förslag till beslut. Av förslaget framgår
bland annat att Energimarknadsinspektionen anser att ledningen skall förläggas
utefter väg 21 i Ignaberga vattenskyddsområde enligt Svenska Kraftnäts förslag
och att vid förläggningen ska arbetet utföras på så sätt att tätskikt utefter vägen
inte skadas och att arbetet ska utföras i samråd med kommunen.
Kontakt har förevarit underhand med miljökontoret, varvid på anförda skäl
erfarits att det är miljökontorets uppfattning att kommunen bör vidhålla
ställningstagandet i yttrandet 2011-09-27.

Sänt till:
Näringsdepartementet
Miljönämnden

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justering
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SAMlvfANTRÄDESPROTOKOIL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-11-30

2011/914 040

Hässleholms
kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 310
Yttrande över betänkande Spara i goda tider (SOU
2011 :59) av utredningen om kommunsektorn och
konjunkturen
Beslut
Hässleholms kommun instämmer i det remissvar som utarbetats av
Kommunförbundet Skåne.

Yrkande
Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall tillliggande förslag.

Beskrivning av ärendet
Hässleholms kommun har tillsammans med landets övriga kommuner och
landsting inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet Spara i goda tider - för en
stabil kommunal verksamhet (SOU 2011 :59).
Utredningen har haft i uppdrag att presentera analyser och förslag som förbättrar
förutsättningarna för en kommunal verksamhet som är stabil över
konjunkturcykeln och som inte förstärker konjunkturvariationerna i
samhällsekonomin.
Kommunförbundet Skåne har under hösten tagit fram ett remissvar i vilket
Skånes kommuners framförda synpunkter har beaktats. I princip samtliga
kommuner i Skåne Nordost ställer sig bakom Kommunförbundet Skånes förslag
till remissvar.

Sänt till:
Finansdepartementet
Ekonomiavdelningen
Kommunförbundet Skåne
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 311
Hässleholms kommun hyllar Idol-Robin
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner en kostnad om 100 000
kronor i samband med Hässleholms stads hyllning till Idolfinalisten och
hässleholmaren Robin Stjemberg
2. Ovanstående summa tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda
kostnader. Beloppet överförs till Näringslivsstabens konto för hantering.

Beskrivning av ärendet
TV -serien Idol är en av TV4:s succeprogram där en musikbranschkunnig jury ger
sig ut i Sverige på jakt efter en pops~äma. Tusentals sökande gallras ner till ett
tiotal som får chansen att lära sig att bli artister och uppträda i direktsänd TV. Idol
2011 slog alla rekord när 12 000 sökte till programmet under auditionturnen.
Hässleholmaren Robin S*mberg gjorde en fantastisk resa i Idol och blev en av
två finalister. Hässleholms kommuns invånare har fått möjlighet att under festliga
former kunna ta emot och hylla Robins framgångar på Stortorget i Hässleholm.
Kostnader för detta beräknas till cirka 100 000 kronor inkluderat uppträde,
uppbyggnad och nedmontering av scen, ljus och ljud, tillstånd med mera.

Sänt till:
Ekonomiavdelningen
Näringslivsstaben

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 312
Bidrag till Casinorevyn
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:
1. Kommunstyrelsen arbetsutskott garanterar ett belopp om 100 000 kronor
som en förlustgaranti till Bjämurns Casinogäng i samband med
Casinorevyns 25-årsjubileurn 2012.
2. Ovanstående belopp säkerställs inom budgeten för kommunstyrelsens
oförutsedda kostnader 2012.

Beskrivning av ärendet
Bjämurns Casinogäng är en ideell förening med medlemmar boende i
Hässleholms kommun. Föreningen spelade sin första revy 1988 och flyttade sina
föreställningar in i Hässleholm Kulturhus 2001.
Föreningen firar 25 år på scen 2012 och kommer att göra extra satsningar på såväl
scenografi som artister. Bjämurns Casinogäng ansöker om 200 000 kronor för att
anlita Hasse "Kvinnaböske" Andersson till nästa års revy.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta ett garantibelopp om maximalt
100 000 kronor. Förlustgarantin utbetalas till motsvarande belopp som underskott
redovisas av föreningens revyförställning 2012.

Sänt till:
Näringslivsstaben
Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justering

Utdraget bestyrkes
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