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Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Taxa för Södertörns miljömiljö och hälsoskyddsförbunds kontroll
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för Södertörns
miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
att gälla från den 1 januari 2017.
Ärendet
Den 1 november 2009 trädde lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ikraft.
Kommunerna fick i och med detta ett utökat tillsynsansvar vilket innebär att den kommun
kom
där
detaljhandel med receptfria läkemedel bedrivs ska kontrollera att lagen och de föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen, följs.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas arbete enligt
lagen om handel med
ed vissa receptfria läkemedel.
läkemedel
Förbundet har sedan man tog över ansvaret
ansvar t för tillsynen enligt berörd lagstiftning tagit ut
timavgift. Detta mot bakgrund av att
att man saknat erfarenhet av tillsynsbehovet. Med
utgångspunkt i den erfarenhet man nu samlat på sig
sig föreslår förbundet att en fast årlig avgift
införs från och med år 2017 motsvarande 1.5 timmar per år. Förbundet föreslår att timavgiften
beräknas på motsvarande sätt som livsmedelstaxan vilket innebär att restid ingår i timavgiften.
Förbundets taxa harr sedan 2013 varit planerat underfinansierad då det finns ett eget kapital som
byggdes upp under de första åren, vilket sedan 2013 successivt sänkts. Av den anledningen har
förbundets timavgift varit lägre än förbundets kostnader. Förbundet föreslår att timavgiften
ti
justeras från 1 275 kronor till 1 360 kronor. Spannet bland länets kommuner i 2016 års taxor är
980 kronor till 1 290 kronor.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen har inga synpunkter på den föreslagna taxan och föreslår att
Nynäshamns kommun antar taxan att gälla från och med den 1 januari 2017.
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Beslutsunderlag
Föreslagen taxa
Protokoll Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, § 38, 2016-06-14
2016
(feldaterat)
Tjänsteskrivelse Södertörns miljömiljö och hälsoskyddsförbund, daterad 2016-08
08-08

Skickas till
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
Haninge kommun
Tyresö kommun

Sida 2

