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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2020/497

§ 128 Räddningstjänsten Skånemitt - Taxa
prislista Höörs kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
1. Taxa för räddningstjänstens myndighetsutövning antas att börja gälla 2020-09-01.
2. Taxan ersätter tidigare beslutad taxa.

Ärendebeskrivning
VR-nämnden är tillsynsmyndighet enligt Lag om skydd mot olyckor. Vidare är nämnden
Tillsyns- och tillståndsmyndighet enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Enligt
lagstiftningen har kommunen rätt att ta ut avgifter för myndighetsutövningen enligt dessa
lagar. Nuvarande myndighetstaxa är inte uppdaterad sedan 2018 och är således i behov
av en uppräkning som ligger i linje med räddningstjänstens kostnader för genomförande
av tillsyn och tillstånd.
Taxekonstruktionen är enkel i sin uppbyggnad. Ett indexreglerat grundbelopp
multipliceras med en faktor som motsvarar handläggningstiden för den utförda tjänsten.
Taxekonstruktionen har använts i ett flertal år tidigare och erfarenheterna visar att den
motsvarar de kostnader räddningstjänsten har för myndighetsutövningen samt har visat
sig vara transparent gentemot brukarna som lätt får förståelse för kostnaden och nedlagd
tid. Historiskt sett har det inkommit mycket få samtal eller klagomål rörande taxans
prissättning. Ingen av dem har lett till överklagande.
I förslaget föreslås inga ändringar av taxekonstruktionen men väl att indexbeloppet räknas
upp med 2,8% sedan 2018.
I taxan föreslås vidare att Vatten- och Räddningstjänstnämnden får besluta om årliga
indexregleringar av grundbeloppet.
Kansliet har ändrat dokumentet så det stämmer överens med kommunens grafiska profil
och så att samtliga belopp anges enligt samma systematik. Kansliet har även förtydligas
hur nämnden kan indexuppräkna grundbeloppet årligen. Ändringarna har gjorts efter
samråd med räddningschefen.
Ekonomiska konsekvenser
Myndighetsutövning enligt LSO:
Vi genomför, enligt tillsynsplan, mellan 80-90 tillsynsbesök årligen i kommunerna Höör
och Hörby. En del av tillsynsbesöken är så kallade händelsebaserade tillsynsbesök dvs
att vi kan uppmärksamma brandtekniska brister i samband med en räddningsinsats, tips
från allmänheten eller annan myndighet. Därav det oprecisa antalet besök per år.
Tillsynsbesöken är ganska jämnt fördelade numerärt mellan kommunerna (50/50).
Justerande
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Myndighetsutövning enligt (LBE):
Vi är tillståndsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor. Hanterar årligen ca 20
tillståndsansökningar i bägge kommunerna. I dagsläget finns det 81 stycken tillstånd i
bägge kommunerna. De flesta tillståndsärendena är förnyelse av tillstånd då dessa alltid
är tidsbegränsade, normalt 4, 6 eller 12 år.
Tillsyn LBE görs på alla tillståndspliktiga verksamheter. Hittills i år har vi gjort 10 stycken,
under ett typiskt år genomför vi mellan 20-25 st i bägge kommunerna.
Uppräkningen från det nuvarande grundbeloppet (950 kr) är 1,03 %.

Beslutsunderlag
2020-03-16 VR § 9.doc
Taxa myndighetsutövning 2020 Höörs kommun.doc, VR-nämndens förslag till ny taxa
Tjänsteskrivelse Taxa myndighetsutövning Höörs kommun.docx, räddningschefens
tjänsteskrivelse till VR-nämnden
TjänsteskrivelseTaxaRäddningstjänst200601, kanslichefens tjänsteskrivelse
Taxa för Räddningstjänsten Skånemitt, kansliets förslag på ny taxa
Tillsynsplan 2020, RSM.pdf, tillsynsplan som beskriver vilken tillsyn som planeras för
2020
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