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§ 379 Dnr KS 2021/00788-1.3.2 

Beslut - Taxa för miljö- och konsumentnämndens verksamhet 
enligt lagen om sprängämnesprekursorer 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Taxa för verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer antas att gälla 
från och med den 1 januari 2022. 

Reservation 

Elisabeth Unell (M), Anna Hård af Segerstad (M), Marcus Jacobson (M) och 
Amanda Grönlund (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag enligt följande: 

"Taxorna inom miljö- och konsumentnämnden får räknas upp med PKV för 
2022. För eventuellt kommande års uppräkning krävs nytt kommunfull-
mäktigebeslut."   

Erik Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Ärendebeskrivning 

Timavgiften, som är underlag för taxornas beräkning, föreslås ändras från 
dagens 980 kronor till 1180 kronor för en handläggning som utförs inom 
myndighetsområdet.   

Ordföranden har lämnat följande förslag till beslut till kommunstyrelsen: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Taxa för verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer antas att gälla 
från och med den 1 januari 2022. 

Yrkanden 

Jesper Brandberg (L) och Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till ordför-
andeförslaget 

Elisabeth Unell (M) och Amanda Grönlund (KD) yrkar att nämnden få höja 
taxorna enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från 1 januari 
2022.  

Erik Johansson (SD) yrkar bifall till Elisabeth Unells (M) och Amanda 
Grönlunds (KD) förslag.  

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till ordför-
andeförslag från Jesper Brandberg (L) och Anna Maria Romlid (V), dels 
bifall till eget förslag från Elisabeth Unell (M), Amanda Grönlund (KD), till 
vilket även Erik Johansson (SD) yrkar bifall. Ordföranden föreslår en 
propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra. Kommun-
styrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den genomförs. 
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförande-
förslaget.  

Kopia till 

Miljö- och konsumentnämnden 
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Ordförandeförslag - Taxa för miljö- och konsumentnämndens 
verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Taxa för verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer antas 
att gälla från och med den 1 januari 2022. 

Ärendebeskrivning 

Timavgiften, som är underlag för taxornas beräkning, föreslås ändras från 
dagens 980 kronor till 1180 kronor för en handläggning som utförs inom 
myndighetsområdet.   

Beslutsmotivering 

Den nya timavgiften har beräknats med stöd av underlag från Sveriges 
Kommuner och Regioner och ska motsvara de kostnader staden i genomsnitt 
har per timme för handläggningen som utförs inom myndighetsområdet. 

 

Staffan Jansson (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Tjänsteutlåtande - Taxa för miljö- och konsumentnämndens 
verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
1. Taxa för verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer antas 

att gälla från och med den 1 januari 2022. 
2. Miljö- och konsumentnämnden får årligen höja taxan med en 

procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

 

Ärendebeskrivning 

Timavgiften, som är underlag för taxornas beräkning, föreslås ändras från 
dagens 980 kronor till 1180 kronor för en handläggning som utförs inom 
myndighetsområdet.   

Beslutsmotivering 

Den nya timavgiften har beräknats med stöd av underlag från Sveriges 
Kommuner och Regioner och ska motsvara de kostnader staden i genomsnitt 
har per timme för handläggningen som utförs inom myndighetsområdet. 
 
Stadsledningskontoret föreslår att miljö- och konsumentnämndens förslag på 
taxor för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen bifalls. 
 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Cecilia Aldén 

T.f. ekonomidirektör 
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§ 67 Dnr MOKN 2021/00048-4.0.1 

Taxa för verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer 

Beslut 

Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för verksamhet 

enligt lagen om sprängämnesprekursorer och att taxan ska gälla från och 

med den 1 januari 2022. 

Reservation 

Håkan Ampellindh (M), Magnus Edman (M) och Tomas Hedlund (M) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för följande förslag till beslut: 

 

”Vi befinner oss mitt i en pandemi. Privatpersoner, många företagare och 

verksamheter är hårt drabbade. Moderaternas inriktning är att timavgiften 

under 2022 skall vara oförändrad, samt att indexuppräkning kopplat till PKV 

skall införas först den 1 januari 2023. För att ge förvaltningen möjlighet att 

bereda ett förslag, yrkar vi på mötet en återremiss.” 

Ärendebeskrivning 

Taxan för verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer har 

reviderats med förslag på indexuppräkning samt ny timavgift. Den 

nuvarande taxan beslutades av kommunfullmäktige den 22 juni 2016, § 214 

och började gälla den 1 januari 2017.  

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande 

förslag till beslut:  

 

Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för verksamhet 

enligt lagen om sprängämnesprekursorer och att taxan ska gälla från och 

med den 1 januari 2022. 

Yrkanden 

Håkan Ampellindh (M), Magnus Edman (M) och Tomas Hedlund (M) yrkar 

att förslaget återremitteras till förvaltningen. 

 

Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels Håkan 

Ampellindhs (M), Magnus Edmans (M) och Tomas Hedlunds (M) yrkande 

om återremiss och dels Anna Thunells (MP) yrkande om bifall till 

förvaltningens förslag. Ordföranden föreslår en beslutsgång som innebär att 

nämnden först får ta ställning till om ärendet ska återremitteras eller avgöras 

idag.  

 

Om nämnden beslutar att avgöra ärendet idag får nämnden därefter ta 
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ställning till förvaltningens förslag. Nämnden godkänner beslutsgången.  

 

Ordföranden låter nämnden ta ställning till förslagen och finner att nämnden 

beslutat att avgöra ärendet idag. Därefter finner ordföranden att nämnden 

beslutat enligt förvaltningens förslag. 

Kopia till 

Kommunfullmäktige 

kommunstyrelsen@vasteras.se 

 



 

 
 

 
 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
Linda Granath 
Epost: linda.granath@vasteras.se 
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Taxa för verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för verksamhet 

enligt lagen om sprängämnesprekursorer och att taxan ska gälla från och 

med den 1 januari 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Taxan för verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer har 

reviderats med förslag på indexuppräkning samt ny timavgift. Den 

nuvarande taxan beslutades av kommunfullmäktige den 22 juni 2016, § 214 

och började gälla den 1 januari 2017.  

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har till nämnden lämnat följande 

förslag till beslut:  

 

Kommunfullmäktige föreslås fastställa den föreslagna taxan för verksamhet 

enligt lagen om sprängämnesprekursorer och att taxan ska gälla från och 

med den 1 januari 2022. 
 

Ändringar 
Nedan redogörs de huvudsakliga ändringar som gjorts i taxan. 

 

- För att stadens handläggningskostnader ska följa stadens 

kostnadsutveckling föreslås att en klausul för indexuppräkning införs i 

taxebeslutet. Klausulen innebär att miljö- och konsumentnämnden för 

varje kalenderår (avgiftsår) får besluta att höja de i taxan antagna 

timavgifterna (timtaxa) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 

månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV).  

 

Klausulen möjliggör att taxan kontinuerligt kan anpassas till rådande 

kostnadsläge utan att grunderna för beräkningen av avgifterna behöver 

förändras. En indexuppräkning innebär alltså en minskad administration, 

samtidigt som avgifterna i taxan följer utvecklingen av de kommunala 

kostnaderna som staden har för verksamhet enligt lagen om 

sprängämnesprekursorer. 

 

- Timavgiften för verksamhet enligt lagen om sprängämnesprekursorer 

föreslås höjas från 980 kr till 1 180 kr. Den nya timavgiften har beräknats 
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med stöd av underlag från SKR och ska motsvara de kostnader staden i 

genomsnitt har per timme för handläggningen som utförs inom 

myndighetsområdet.  

 

Underlag till nämnden 

- Västerås stads taxa för verksamhet enligt lagen om 

sprängämnesprekursorer 
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Taxa för verksamhet enligt lagen 
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Taxan träder i kraft den 1 januari 2022 

Beslutad av kommunfullmäktige den xxx, § xxx 
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INLEDANDE BESTÄMMELSER 

1 §  Avgift enligt denna taxa erläggs för miljö- och konsumentnämndens 

verksamhet enligt Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den  

15 januari 2013 om saluföring och användning av 

sprängämnesprekursorer. 

AVGIFTSSKYLDIG 

2 §  Avgiftsskyldig är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 

som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda. 

DELEGATION 

3 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och 

konsumentnämnden. 

 

4 § Miljö och konsumentnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta 

att höja de i denna taxa antagna timavgifterna (timtaxa) med en procentsats 

som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) som årligen tillhandahålls av Sveriges 

kommuner och regioner (SKR), räknat fram till den 1 oktober året före 

avgiftsåret. 

AVGIFTER 

5 §  För tillsyn av ekonomiska aktörer som tillhandahåller sprängämnesprekur-

sorer till enskilda enligt lagen om sprängämnesprekursorer ska betalas en 

avgift som motsvarar tillsynstiden multiplicerad med timtaxan 

(timdebitering). Timavgift debiteras i efterhand efter utfört tillsynsbesök.  

 

6 §  Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 180 kronor för varje hel 

timme nedlagd handläggningstid på ärendet (timavgift). 

 

7 §  Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid.  

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman 

vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, 

samråd med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, beredning i 

övrigt av ärendet, föredragning, beslut och restid. 
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NEDSÄTTNING AV AVGIFT 

8 §  Om det finns särskilda skäl får miljö- och konsumentnämnden, med 

hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga 

omständigheter, sätta ned eller efterskänka avgiften. 

AVGIFTENS ERLÄGGANDE  

9 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Västerås stad.  

Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på  

faktura. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår 

dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills 

betalning sker. 

IKRAFTTRÄDANDE 

10 § Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022.  
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