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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2017-12-06 kl. 09.00 - 11.30

Beslutande Eva Abrahamsson (M), ordförande
Stig-Arne Helmersson (C)
Bengt Sandberg (MP) tjänstgörande ers.
Per-Arne Brink (S)
Nina J. Andersson (KD) tjänstgörande ers.
Jan Hognert (M)

Kent Carlsson (S)
Yngve Larsson (L)
Inge Löfgren, tjänstgörande ersättare §§ 55-64

Närvarande 
ersättare

Christina Höij (M)
Gunnar Selstam (C) §§ 62-64

Övriga deltagare Magnus Karlsson, miljöhandläggare 
Håkan Lindén, miljöhandläggare §§ 50-55

Solveig Svensson, miljöhandläggare
Åsa Olsson, sekreterare

Justerare Per-Arne Brink (S)

Justering Sotenäs kommunhus, 2017-12-06

Sekreterare

Åsa Olsson
Ordförande

Eva Abrahamsson
Justerare

Per-Arne Brink

Anslag/bevis
Miljönämnden i mellersta Bohusläns protokoll 2017-12-06 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2017-12-07 - 2017-12-28.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkontoret.

Åsa Olsson
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MN § 60 Dnr MimB 2017/1766

Förslag årlig indexjustering av MimB timtaxa 2018
Som underlag för miljönämnden i mellersta Bohusläns avgiftsdebitering föreligger flera taxor. 
Dessa utgår från respektive lagstiftning, inklusive en uppdragstaxa. Timtaxan anges i separata 
beslut. I taxorna anges möjligheten för miljönämnden att besluta om årlig indexuppräkning av 
timavgiften enligt § 9; Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) från och med 2015-01-01
besluta att höja timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
förändring av Arbetskostnadsindex (AKI, tjänstemän, näringsgren SNI 2007: M), räknat från den 1 
oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkningen är oktober månad föregående år.

Föreliggande ärende innebär för 2018 en höjning av timavgifterna med 2,6 % som motsvarar AKI 
för oktober månad. 

Beslutsunderlag

Miljöchefens tjänsteutlåtande 2017-11-22
Miljönämnden i mellersta Bohusläns arbetsutskotts beredningsprotokoll 2017-11-22

Miljönämnden i mellersta Bohusläns beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän beslutar att:
1. höja timtaxan för livsmedelskontroll med 2,6 % till 1240 kronor, att gälla från och 

med 2018-01-01
2. höja timtaxan för övrig tillsyn med 2,6 % till 1010 kronor, att gälla från och 

med 2018-01-01
3. höja uppdragstaxan med 2,6 % till 660 kronor, att gälla från och med 2018-01-01

Skickas till

Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner, - för kännedom


