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§ 84 Antagande av nya taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd
Ärendebeskrivning
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). Behov av en
revidering av taxekonstruktionen föreligger.
Enligt dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2013 ref 80) äger inte ett kommunalförbund
rätten att besluta om taxan utan det ska ske av kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun.
Förändringen innebär i korthet att en ärendetyp tas bort och att en ny läggs till. Detta innebär att
timdebitering i tillsynsärenden som omfattas av den nya ärendetypen frångås och att debitering i
dessa ärenden istället debiteras enligt fastställd taxa.
Sammantaget innebär den reviderade taxebestämmelsen 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).
Taxebestämmelsen föreslås börja gälla när den är fastställd i samtliga medlemskommuners
fullmäktige.
Yrkande
Tony Hansson (Eslöv) yrkar att Taxebestämmelsen ska gälla från den 1 april 2021.
Beslutsgång
Ordföranden finner att yrkandet vinner bifall.
Beslutsunderlag
Taxebestämmelser för myndighetsärenden enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt lag
(2011:1011) om brandfarliga och explosiva varor, reviderad 2020-11-25, dnr 2400-2020-002386
Direktionen beslutar
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Sekrerares sign:
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forts. § 84 Antagande av nya taxebestämmelser för tillsyn och tillstånd
att

anta förslag till taxebestämmelser för myndighetsärenden enlig lag (2003:778) om skydd mot
olyckor samt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, reviderad 2020-11-25, dnr
2400-2020-002386 samt

att

tillställa medlemskommunerna antagen taxebestämmelse för beslut om fastställelse i respektive
medlemskommuns fullmäktige senast den 31 mars 2021.

att

den nya taxebestämmelsen ska gälla från den 1 april 2021.
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