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Plats och tid  Kommunkontoret i Åsele 2019-11-04, kl 08.00-08.15 

Paragrafer  59-60 

Beslutande  Erik Danielsson (s)  Ordförande 

  Alf Johansson  (c) Vice ordförande 

  Roger Jakobsson (s) 

  Kurt-Olov Edström (Åp) 

   

 

Närvarande ersättare Lars-Gunnar Johansson (s) 

  Enar Nordin  (Åp) 

   

     

Övriga deltagare  

  Sofia Sparrfeldt miljö.insp/sekr 

   

   

Utses att justera Alf Johansson  

Justeringens tid och plats Åsele kommunkontor 2019-11-12 

 

Sekreterare  _____________________________________________ 

  Monika Roos 

Ordförande  _____________________________________________ 

  Erik Danielsson 

Justerare  __________________________   

  Alf Johansson     

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Miljö- och byggnadsnämnden 2019-11-04  

                          Sammanträdes- Välj datum Datum för anslagets uppsättande: _______2019-11-12________________  

                          datum:2019 

                            Datum för anslagets nedtagande:  _________2019-12-05______________ 

Protokollets förvaringsplats:  Miljö- och byggnadsnämnden kansli 

Underskrift:  ____________________________________________________ 
 Monika Roos 
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________________________________________________________________________________________ 
Miljö- och byggnadsnämnden   Utdragsbestyrkande 
Sign. 

§ 59 Fastställande av föredragningslista 
 

Ärenden enligt utsänd föredragningslista. 
 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

- att behandla ärenden enligt upprättad föredragningslista. 
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________________________________________________________________________________________ 
Miljö- och byggnadsnämnden   Utdragsbestyrkande 
Sign. 

Dnr: MB-2019-320 

§ 60 Livsmedelstaxa 2020 

 

Ärendebeskrivning 

Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den nya 
förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel inför begreppet annan offentlig 
verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner.  

Det bedöms särskilt viktigt att de kommunala dokument som innehåller hänvisningar till den nu 
gällande kontrollförordningen (EG) 882/2004 behöver ändras före årsskiftet.  

Förändringarna innebär bl.a. att snus och tuggtobak tydligt framgår som livsmedel, samt så har 
bestämmelserna generaliserats något då relevanta förordningar är under förändring.  

Beslutsunderlag 

Ny taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel.  

Bedömning i ärendet 

Genom att inte göra de förändringar som SKL föreslår riskerar kommunen att inte kunna ta ut de 

kontrollavgifter som krävs för att bedriva en livsmedelskontroll. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

- att fastställa ändringarna i taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel, denna taxa 
ersätter tidigare fastställd taxa för livsmedel KF § 66, 2018-11-26. 

 

 

Expediering 

Kommunfullmäktige 

 

 

 


