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Samverkan kring SKL:s nya
miljöbalkstaxa
Detta samverkansförslag formulerades av Jenny Färm, Järfälla kommun, 8 juni 2018 och har
godkännts av styrgruppen för Miljösamverkan Stockholms län.
Du som vill delta i samverkan inom området anmäler dig via miljosamverkanstockholm.se.

Syftet med samverkan
SKL har precis presenterat sitt förslag om ny miljöbalkstaxa. Det finns en hel del för
kommunerna att göra om man vill gå över till detta taxeförslag. I detta förslag har alla uverksamheter timtaxa, men det går att föra över dem till kategorin som har årlig avgift. Syftet
med denna samverkan blir att kommunerna delar med sig av sina erfarenheter så att vi kan ta
fram antal timmar för bland annat u-verksamheterna så det blir mer lika i länet. Tanken är att vi
även kommer att se över taxan för B-, C- och hälsoskyddsverkssamheterna.

Mål med samverkan
Att vi hjälper varandra att ta fram en ny miljöbalkstaxa samt att taxorna i länet blir mer lika.

Metod och avgränsning
Troligen genom möten där deltagarna kommer väl förberedda och känner till sin aktuella taxa
för att gemensamt titta på ett nytt taxeförslag.

Samverkansgruppens bemanning
Vi vet ännu inte storleken på gruppen. Vi har ett intresse att vara med från Annelie Lindahl
Stam från Solna, Sandra Wargclou från Vallentuna, Kasper Fritz från Ekerö och Jenny Färm
från Järfälla. Vi skulle åtminstone behöva två till och gärna någon från en skärgårdskommun.

Förslag på projektledare för samverkan
Jenny Färm, Järfälla, jenny.farm@jarfalla.se (till en början)

Tidsinsats för deltagare i samverkan
Vet inte än. Det behövs definitivt många timmar på hemmaplan för att ändra en taxa.

Start för samverkan och tidsplan
Tanken är att vi startar projektet så snabbt som möjligt, vi vill ha en färdig taxa för
kommunerna som kan antas till år 2020, vi tror att det är ett för stort arbete att få det klart till
2019. Vi kommer behöva ha ett uppstartsmöte i början av september, sedan tror jag att det kan
behövas två möten till under hösten och några möten på våren.

Ekonomi
Arbetstiden

Implementering
Det förslag som vi kommer fram till kan läggas upp på miljösamverkans hemsida samt
diskuteras på miljöchefsträffen som är i vår.

Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929.
E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se.

Är samverkansförslaget förankrat i kommunen/ organisationen?
Ja, vi är själva intresserade av att vara med i denna samverkan.

Har en sökning gjorts av befintligt material, projekt eller utbildning?
Nej.

Kommentar
Taxeförslaget är helt nytt.

Samverkansförslaget lämnat av
Jenny Färm, miljöchef, Järfälla kommun. Telefon 08-58029143. E-post jenny.farm@jarfalla.se
Läs mer på miljosamverkanstockholm.se.
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