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 § 30 Dnr MBN22-038 041 

 

Verksamhetsramar 2023 
 
Miljö och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att verksamheternas ekonomiska 
ramar ska vara enligt följande: 
 

Verksamhet Ram 2023 

Miljö- och byggnämnden 295 000 

Bygglov 1 811 000 

Trafiksäkerhetsåtgärder 5 000 

Miljökontor 1 059 000 

Totalt 3 170 000  

 
Sammanfattning av ärendet 
Revisionen 2021 noterade att miljö- och byggnämnden inte fastställt 
internbudget inför perioden. Det finns inget lagkrav på att detta ska 
göras årligen men revisionen ansåg att det skulle vara ett bra verktyg 
för politiker att påverka det ekonomiska utfallet om de beslutat om 
verksamhetens ramar. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2022-10-18 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Diariet 
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 § 31 Dnr MBN22-323 003 

 

Tillägg i Miljö- och byggnämndens reglemente med 
anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att i miljö- och 
byggnämndens reglemente § 3 Ansvarsområde lägga till punkt 8. 
Lag om tobaksfria nikotinprodukter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Från och med den 1 augusti 2022 regleras tobaksfria 
nikotinprodukter genom lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter. Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker 
som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter.  
 
Kommunen ska, med anledning av den nya lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter, ta emot och administrera anmälningar om 
försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Vidare ska kommunen 
utöva den omedelbara tillsynen över att reglerna följs vid 
försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter. Kommunen får enligt lag 
om tobaksfria nikotinprodukter ta ut en avgift för sin tillsyn av den 
som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksfria 
nikotinprodukter. För att miljö- och byggnämnden ska kunna 
handlägga anmälningar om försäljningen och bedriva tillsyn över 
denna försäljning, behöver tillägg till nämndens reglemente göras.  
 
Miljö- och byggnämnden ansvarar idag för tillsyn, handläggning och 
beslut enligt tobakslagen. De nya reglerna om anmälningsplikt för 
tobaksfria nikotinprodukter samt tillsynen över denna försäljning har 
sina motsvarigheter i tobakslagen. I nämndens nuvarande 
tillsynsuppdrag för tobakslagen ingår bland annat att kontrollera 
egenkontrollprogram, skyltning, om åldersgränser och 
hälsovarningar. Liknande arbetsuppgifter tillkommer i samband med 
kontroll av tobaksfria nikotinprodukter. Försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter sker dessutom ofta på samma försäljningsställen 
där tobak säljs.  
 
Miljö- och hälsoskydd föreslår att reglementet kompletteras med: 

8. Lag om tobaksfria nikotinprodukter 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och säkerhetsskyddschefens tjänsteskrivelse, 2022-10-19 
Miljö- och byggnämndens reglemente 

 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige, Miljö- och hälsoskydd, Diariet 
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 § 32 Dnr MBN20-413 002 

 

Tillägg till delegationsordningen - Tobaksfria 
nikotinprodukter 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden antar tillägg i delegationsordningen 
gällande Tobaksfria nikotinprodukter. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige vid nästa 
sammanträde beslutar att ansvaret för lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter ska ingå i miljö- och byggnämndens reglemente. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att ny lagstiftning tillämpas ser miljö- och 
hälsoskydd ett behov av att uppdatera den befintliga 
delegationsordningen och komplettera med delegering till 
tjänsteperson med ansvar för handläggning, beslut samt tillsyn enligt 
lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.  
 
De nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter samt tillsynen över denna försäljning har sina 
motsvarigheter i tobakslagen. Miljö- och byggnämnden har sedan 
tidigare delegerat flera av dom tillsynsuppgifter som ankommer på 
kommunen vad gäller tobakslagen till miljöinspektör och miljö- och 
säkerhetsskyddschef. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och säkerhetsskyddschefens tjänsteskrivelse, 2022-10-19 
Förslag på tillägg i Miljö- och byggnämndens delegationsordning  
Förslag delegationsordning, avsnitt – Tobaksfria nikotinprodukter 
 
Beslutet ska skickas till 
Miljö- och hälsoskydd 
Diariet 
Reglemente/policypärm 
Webb 
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 § 33 Dnr MBN22-328 406 
 

Revidering av taxa för tobak, folköl, vissa receptfria 
läkemedel med tillägg tobaksfria nikotinprodukter  
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 
revidering av taxa för tobak och liknande produkter, folköl och 
receptfria läkemedels tillämpningsområde med anledning av ny 
lagstiftning för tobaksfria nikotinprodukter. 
 
Taxan gäller från den 1 januari 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen beslutade i juni i år om ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter. Lagen började gälla den 1 augusti 2022 och 
innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen 
att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus.  
 
Förslag till kompletteringar för avgifter kopplat till lag om tobaksfria 
nikotinprodukter innebär en anmälningsavgift i samma storlek som 
befintliga anmälningsavgifter samt en timavgift för att kunna utföra 
och efterhandsdebiterad tillsyn. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och säkerhetsskyddschefens tjänsteskrivelse, 2022-10-19 
Taxa för prövning och tillsyn av försäljning av tobak och liknande 
produkter, folköl och vissa receptfria läkemedel 
Förslag till Taxa för prövning och tillsyn av tobak och liknande 
produkter, folköl, vissa receptfria läkemedel och tobaksfria 
nikotinprodukter. 2022-10-19. 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Miljö- och hälsoskydd 
Diariet 
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 § 34 Dnr MBN22-324 406 
 

Ändring av taxor enligt prisindex för kommunal 
verksamhet 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden höjer taxorna, enligt förändringen i prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) för kommunens taxor inom 
nämndens ansvarsområde enligt följande: 

 

• Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  
Den nya timtaxan blir 1 034 kr. 

 

• Taxa för offentlig kontroll och prövning inom 
livsmedelsområdet. 
Den nya timtaxan blir 1 180 kr. Timtaxan för extra offentlig kontroll 
blir 1 007 kr. 

 

• Taxa för tillsyn och kontroll av detaljhandel av tobak, folköl 
och receptfria läkemedel.  
Den nya timavgiften blir 1 037 kr. Timavgiften för extra kontroll blir 
1 007 kr 
 

• Taxa för serveringstillstånd och tillsyn.  
De nya avgifterna blir enligt följande:  
 

Prövnings- och anmälningsavgifter  Ny avgift (kr) 

Stadigvarande tillstånd för allmänheten 7 236 kr 

Stadigvarande tillstånd för slutet sällskap, 
catering, provsmakning 

4 824 kr 

Stadigvarande tillstånd för gemensamt 
serveringsutrymme (per sökande) 

2 413 kr 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten 4 824 kr 

Tillfälligt tillstånd för gemensamt 
serveringsutrymme (per sökande) 

1 449 kr 

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap (inkl. 
tillsynsavgift) 

964 kr 

Utvidgade tillstånd (permanenta) 3 619 kr 

Utvidgade tillstånd (tillfälliga) 1 930 kr 

Utökade serveringstider 2 413 kr 
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 § 34 (forts) Dnr MBN22-324 406 

 

Prövnings- och anmälningsavgifter  Ny avgift (kr) 

Bolagsändring, prövning av personer med 
betydande inflytande 

2 413 kr 

Övriga ändringar i tillstånd 2 413 kr 

Kunskapsprov per person och tillfälle 964 kr 

Förseningsavgift, restaurangrapport 1 205 kr 

 

Tillsynsavgift Ny avgift (kr) 

Stadigvarande serveringstillstånd per tillstånd 
och år 

3 549 kr 

 
De nya timtaxorna gäller från och med 1 januari 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har möjlighet att för varje kalenderår höja 
den fastställda timtaxan med en procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet som Sveriges 
kommuner och landsting, SKL, publicerar i oktober månad. PKV 
uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos. Den 20 oktober 
publicerade SKL att prognosen för PKV var 3,7 % för 2022. Enligt 
beräkning justeras taxorna enligt följande: 
 

✓ Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken, § 8. Indexjustering: 
Timavgiften 997 kr x 3,7 % = 1 034 kr. 

 

✓ Taxa för offentlig kontroll och prövning inom livsmedelsområdet, 
§ 4a. Indexjustering: Timavgiften 1138 kr x 3,7 % = 1 180 kr, Timavgift 
för extra kontroll 971 x 3,7 % = 1 007 kr. 
 

✓ Taxa för prövning och tillsyn av försäljning av tobak och liknande 
produkter, folköl och vissa receptfria läkemedel, § 2. Indexjustering: 
Timavgiften för fasta avgifter: 1 000 x 3,7 % =  
1037 kr, Timavgift för extra kontroll 1 000 x 3,7 % = 1037 kr 
 

✓ Taxa för serveringstillstånd och tillsyn, § 2. Indexjustering: 
 

Prövnings- och anmälningsavgifter  Ny avgift (kr) 

Stadigvarande tillstånd för allmänheten 6 978 + 3,7 % = 7 236 kr 

Stadigvarande tillstånd för slutet sällskap, 
catering, provsmakning 

4 652 + 3,7 % = 4 824 kr 

Stadigvarande tillstånd för gemensamt 
serveringsutrymme (per sökande) 

2 327 + 3,7 % = 2 413 kr 
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 § 34 (forts) Dnr MBN22-324 406 
 

Prövnings- och anmälningsavgifter  Ny avgift (kr) 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten 4 652 + 3,7 % = 4 824 kr 

Tillfälligt tillstånd för gemensamt 
serveringsutrymme (per sökande) 

1 397 + 3,7 % = 1 449 kr 

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap (inkl. 
tillsynsavgift) 

930 + 3,7 % = 964 kr 

Utvidgade tillstånd (permanenta) 3 490 + 3,7 % = 3 619 kr 

Utvidgade tillstånd (tillfälliga) 1 861 + 3,7 % = 1 930 kr 

Utökade serveringstider 2 327 + 3,7 % = 2 413 kr 

Bolagsändring, prövning av personer med 
betydande inflytande 

2 327 + 3,7 % = 2 413 kr 

Övriga ändringar i tillstånd 2 327 + 3,7 % = 2 413 kr 

Kunskapsprov per person och tillfälle 930 + 3,7 % = 964 kr 

Förseningsavgift, restaurangrapport 1 162 + 3,7 % = 1 205 kr 

 

Tillsynsavgift Kronor 

Stadigvarande serveringstillstånd per 
tillstånd och år 

3 422 + 3,7 % = 3 549 kr 

 
Beslutsunderlag 
Miljö- och säkerhetsskyddschefens tjänsteskrivelse, 2022-10-19 
Information om prisindex för kommunal verksamhet, PKV,  
2022-10-20 
Prisindex kommunal verksamhet, PKV, 2022-10-21 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
Diariet 
Webb 
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 § 35 Dnr MBN22-333 406 
 

Ändring av timavgifter för miljö- och 
hälsoskyddsverksamheten 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige anta:  

 

• Timtaxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.  
Den nya timtaxan blir 1296 kr. 

 

• Timtaxa för offentlig kontroll och prövning inom 
livsmedelsområdet. 
Den nya timtaxan blir 1380 kr. Timtaxan för extra offentlig kontroll 
blir 1311 kr. 

 

• Timtaxa för tillsyn och kontroll av detaljhandel av tobak, 
folköl och receptfria läkemedel.  
Den nya timavgiften blir 1380 kr.  
 

De nya timtaxorna gäller från och med 1 januari 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Timtaxorna inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten behöver 
ändras på grund av ökade kostnader. Timtaxorna har reviderats och 
konstaterats ha en eftersläpning beroende av ökade gemensamma 
kostnader med anledning av internprissättningen och ökade 
lönekostnader mot tidigare beräkningar. Vid beräkningarna används 
modeller som Sveriges kommuner och regioner, SKR, tillhandahåller. 
 

Taxa Timtaxor 
2022 

Indexhöjning 
2023 (3,7 %) 

Förslag 
timtaxor 

2023 

Miljöbalken 
 

997 kr 1034 kr 1 296 kr 

Livsmedelskontroll 
 

1138 kr 1180 kr 1 380 kr 

Livsmedel, 
uppföljande kontroll 

971 kr 1006 kr 1 311 kr 

Tobak, folköl, 
receptfria läkemedel 

1000 kr 1037 kr 1 380 kr 
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 § 35 (forts) Dnr MBN22-333 406 

 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 
och 6 §§ kommunallagen (2017:725). Miljöbalken i 27 kap. 1 § första 
stycket innehåller särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas 
verksamhet. Miljö- och byggnämnden bör utöver den andel som skall 
skattefinansieras sträva efter full kostnadsfinansiering för tillsynen. 
Som ett led i detta arbete sker en fortlöpande översyn av taxorna. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och säkerhetsskyddschefens tjänsteskrivelse, 2022-10-19 
Resultat SKR:s modell, handläggningskostnad per timme miljöbalken 
Resultat SKR:s modell, handläggningskostnad per timme, livsmedel 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Miljö- och hälsoskydd 
Diariet 

  



BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och byggnämnden 2022-11-03 12 (17) 

Justerare Beslutsexpediering  

 

 § 36 Dnr MBN22-331 206 
 

Uppräkning av Plan- och bygglovstaxa 

 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden antar plan- och bygglovtaxan med gällande 
index för år 2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Den idag gällande avgiftstaxan för handläggning av ärenden enligt 
plan- och bygglagen, PBL är beräknad med 2019 års kostnader som 
bas. Sveriges kommuner och regioner, SKR har dock presenterat hur 
en flerårig uppräkning av taxan ska göras. Den metoden 
(beräkningsformeln) samt de årliga kommunala prisindex som 
publicerades av SKR 20 oktober 2022 har använts vid beräkning av 
ny PBL-taxa för 2023.  
 
Förtydligande hur avgifterna ändras redovisas de idag gällande 
avgifterna (enligt PBL-taxa 2019) samt de nya uppräknade avgifterna 
som kommer att gälla för 2023 i bilaga. 

 
Beslutsunderlag 
Byggnadsinspektörens tjänsteskrivelse, 2022-10-20 
Plan- och bygglovstaxa 2019 + uppräkning 2023 
Indexuppräkning av taxan, publicerad av SKR 2022-10-20 
Prisindex kommunal verksamhet, PKV 2022-10-20 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Byggnadsinspektörer 
Kommunchef 
Taxepärm 
Webben 
Diariet 
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 § 37 Dnr MBN22-332 003 
 

Remiss - Riktlinjer för kommunikation 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner förslag till Riktlinjer för 
kommunikation. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bjurholms kommuns ledningsgrupp har lyft frågan om hur vi hanterar 
informationsspridning på intranät, webb och i sociala medier. 
Kommunen har en kommunikationspolicy med tillhörande riktlinjer 
från 2017 där det framgår att man i första hand ska använda 
kommunens webb, www.bjurholm.se, för att sprida aktuell och 
relevant information till kommunens medborgare. Policyn tar även 
upp sociala medier i liten utsträckning. Föreslagen riktlinje är 
tydligare och mer anpassad till kommunens nya webb, nya intranät 
och att sociala medier har fått en annan utveckling och innebörd. 
 
Bjurholms kommuns verksamheter bör ändra sin informationskultur. 
Enkelt skrivna riktlinjer med handfasta tips och råd ska underlätta 
kommunikationen. Verksamheterna måste lyfta fram, tydliggöra och 
samordna arbetet med kommunikation internt och externt på bästa 
sätt. Riktlinjerna är en övergripande vägledning. Riktlinjen 
kompletteras med rutiner för att förtydliga arbetssätten för olika 
kommunikationsvägar utifrån verksamheternas behov och önskemål. 
 
Antas Riktlinjer för kommunikation ersätter den nu gällande 
Kommunikationspolicy med tillhörande riktlinjer, KS17-571 003 
 
Risk- och konsekvensanalyser 
Jämställdhet och jämlikhet  
Alla ska ha samma förutsättningar att förstå och ta till sig 
informationen som Bjurholms kommun kommunicerar. 
Kommunikationen måste därför alltid framföras med klarspråk, ett 
enkelt och vårdat språk som är lätt för alla att förstå.  
Barnchecklista 
Kommunikationen ska framföras på ett enkelt sätt så att även barn 
och unga som berörs kan ta del av och förstå den. 
Folkhälsa 
Kommunikationen ska tillgänglighetsanpassas så att alla känner sig 
delaktiga och inkluderade. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens remiss, 2022-10-12 
Förslag Riktlinjer för kommunikation 
Kommunikationspolicy med tillhörande riktlinjer, KS17-571 003 
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 § 37 (forts) Dnr MBN22-332 003 

 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Kvalitetsstrateg 
Diariet 
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 § 38 Dnr MBN22-329 200 
 

Sammanträdesdagar för miljö- och byggnämnden 2023 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att följande sammanträdesdagar 
ska gälla för år 2023. 
 
Torsdag 2 mars  beredning måndag 20 februari 
Torsdag 4 maj  beredning måndag 24 april 
Torsdag 8 juni  beredning måndag 29 maj 
Torsdag 14 september beredning måndag 4 september 
Torsdag 2 november  beredning måndag 23 oktober 
 
Sammanträdena startar kl. 13.00 och beredningarna kl. 15.00. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sekreterare har tillsammans med ekonomichef sammanställt ett 
förslag på sammanträdesdagar för miljö- och byggnämnden 2023. 
Då det finns risk för anhopning av bygglovsärenden inför 
sommarsemester, planeras det in ett femte nämndssammanträde. 
 
Miljö- och byggnämnden har att ta ställning till sammanträdesdagar 
för år 2023. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsens och 
nämndernas sekreterare har tillsammans med ekonom lagt förslag 
på datum på samtliga sammanträden i styrelser och nämnder. 
 

Beslutsunderlag 
Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse, 2022-10-20 
Översikt sammanträdesdagar 2023 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunikatör 
Plan och bygg 
Miljö- och hälsoskydd 
Nämndsekreterare 
Webb 
Diariet 
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 § 39  Dnr MBN22-048 209 

 

Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
ordförande och tjänstepersoner enligt en av miljö- och byggnämnden 
antagna delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till 
nämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och byggnämnden 
får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det 
nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 
 
Beslutsunderlag 
Diarieförteckning daterad 2022-10-20 med 23 redovisade beslut. 
 
Under tiden 2022-09-01 t o m 2022-10-19 redovisas följande beslut 
med diarienummer:  
 
2021-406, 2022-223, 240, 268, 237, 258, 274, 275, 277, 278, 285, 
286, 287, 291, 293, 296, 298, 301, 302, 306, 308, 310, 311. 
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 § 40   

 

Redovisning av meddelanden 
 
1. Länsstyrelsen Västerbotten 

Beslut daterat 2022-09-19 Reparation av erosionsskydd vid 
Agnäs kraftverk inom fastigheten Agnäs 3:33 i Bjurholms 
kommun Dnr MBN22-299 432 

 
2. Lantmäteriet 

Avslutad förrättning daterad 2022-09-23. Fastighetsbestämning 
berörande Storarmsjö 1:2 och 1:3 samt avstyckning från 
Storarmsjö 1:3 


