Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse
2021-02-17

1 (4)
Diarienummer

KS 2020/1088
Pernilla Ardhe
Kommunjurist

Antagande av nya taxebestämmelser för tillsyn och
tillstånd Räddningstjänsten Syd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

anta förslag till taxebestämmelser för myndighetsärenden
enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om
brandfarliga och explosiva varor (LBE), att gälla från och med
den 1 april 2021

Sammanfattning
Räddningstjänsten Syd har översänt förslag till reviderade
taxebestämmelser för myndighetsärenden enligt lagen om skydd
mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor
(LBE). Revideringen rör taxekonstruktionen och är av mindre
omfattning. Taxan ska fastställas av respektive medlemskommun
och föreslås börja gälla den 1 april 2021.
Ärendet har behandlats i Lunds Rådhus AB i enlighet med Lunds
kommuns Bolagspolicy – ägarroll och ägarstyrning för kommunens
bolag, antagen av fullmäktige den 19 december 2019.
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Ärendet
Räddningstjänsten Syd har rätt att ta betalt för tillsyn och tillstånd
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Räddningstjänsten Syd har arbetat fram förslag till nya
taxebestämmelser för myndighetsärenden enligt lagen om skydd
mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor
(LBE) och översänt dem till medlemskommunerna för antagande.
Taxorna föreslås börja gälla den 1 april 2021.
Förslaget består av taxebestämmelser samt taxetabeller som baseras
på en tidsuppskattning för olika ärendetyper och beräkning av
handläggningskostnad per timme (timtaxa).
Förslaget innebär att Räddningstjänsten Syd , liksom enligt nu
gällande taxebestämmelser, bemyndigas att årligen besluta om
justering av taxebeloppen enligt särskilt angiven beräkningsgrund.
Taxebestämmelserna har behandlats av styrelsen i Lunds Rådhus AB
den 1 februari 2021 med beslut att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta Räddningstjänsten Syds förslag till
taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd.
Inför behandling av ärendet i kommunstyrelsen efterfrågade
styrelsen i Lunds Rådhus AB ett tydliggörande från
Räddningstjänsten Syd om hur förändringen av debiteringsmodell
för bostäder VK3A påverkar mindre fastighetsägare såsom
villaägare. Räddningstjänsten Syd har inkommit med en
konsekvensanalys som förklarar att skillnaden mellan den gamla och
nya debiteringsmodellen blir marginell samt att tillsyn normalt inte
sker i villor.

Föreslagna förändringar
Räddningstjänsten Syd har tillämpat nuvarande taxekonstruktion
under ett par års tid och funnit behov av justering och anpassning av
verksamhetsklasser till Boverkets byggregler som inte
uppmärksammades i samband med föregående revidering.
Förändringarna innebär i huvudsak en justering av ärendetyper vad
gäller taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och
innebär i korthet att en ny ärendetyp tillkommer, två ärendetyper
utgår samt att timdebitering frångås och att debitering istället sker
enligt fastställd taxa.
Ärendetypen Samlingsobjekt, många olika verksamheter/byggnader,
som debiteras per timme, utgår och ersätts med den nya
ärendetypen Bostäder som får en fastställd avgift. Att timdebitering
frångås innebär ett minskat administrativt arbete för förbundet som
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är betydande. Vidare slås ärendetyperna Mindre industri, kontor m.m.
samt Större industri, kontor m.m. samman till en ärendetyp: Industri,
kontor m.m.
Sammantaget innebär de reviderade taxebestämmelserna inga
avgiftshöjningar eller ökade kostnader för sökande av tillstånd eller
den som träffas av tillsyn utöver den årliga uppräkningen enligt
prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Föredragning
Räddningstjänsten Syd har identifierat behov av revidering av
nuvarande taxekonstruktion och översänt förslag till nya
taxebestämmelser, som föreslås börja gälla den 1 april 2021, till
respektive medlemskommun för fastställande.
Revideringen är av mindre omfattning och rör i huvudsak en
anpassning till Boverkets byggregler för verksamhetsklasser och
justering av ärendetyper vad gäller taxa för tillsyn enligt lagen om
skydd mot olyckor (LSO). Justeringen medför att timdebitering
frångås och därmed ett minskat administrativt arbete för förbundet
som är betydande.
Kommunfullmäktige föreslås anta förslaget till nya
taxebestämmelser.

Beredning
Räddningstjänsten Syd har utarbetat förslag till revidering av
taxebestämmelser som översänts till medlemskommunerna för
fastställande. Kommunkontoret har berett ärendet.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Vesna Casitovski
Kanslichef

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Räddningstjänsten Syd
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