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Justering av taxor för tillsyn Lagen om skydd mot
olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva

. varor (LBE) samt tilIStåndsprövning LBE för Österåkers
kommun '

Kommünstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. ModelIen för taxor och avgifter för både tillsyn LSO och LBE och
tillståndsprövning LBE baseras på en rörlig avgift (löpande kostnad för faktisk

nedlagd handläggmngstid), med en fastställd timtaxa enligt bilaga 3.

Timdebitering sker per påbörjad 15 minutersperiod.

2. Timtaxan nedjusteras något i förhållande till den nuirarande timtaxan, utifrån

genomförda kosmadsberäknmgar enligt Sveriges kommuner och regioners

(SKR) underlag för taxekonsttuktion enligt LSO och LBE.

3. Titntaxan justeras årligen utifrån prisindex för kommunal verksamhet
(PKV).

4. Införandet av den nya modellen för taxor och avgifter införs i Österåkers
kommun den 1 januari 2022.

5. Beslutet justeras omedelbart

Sammanfattning

Direktionen för Storstockholms brandförsvar (SSBF) föreslår att respektive
medlemskormnun fastställer förslag till modell för reviderade taxor för tillsyn

enligt LSO, lag om skydd mot olyckor och LBE, lag om brandfarliga och
explosiva varor samt üJlståndsprövning enligt LBE. Taxorna ska gälla från och
med den 1 januari 2022. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att erinra
mot förslaget.

Beslutsunderlag
_

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021 -1 1-1 5.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens
beslutsförslag innebärande

Fox-ts.
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1. Modellen för taxor och avgifter för både tillsyn LSO och LBE och
tillståndsprövning LBE baseras på en rörlig avgift (löpande kostnad för faktisk

nedlagd handläggüngstid), med en fastställd timtaxa enligt bilaga 3.

Tirndebitering sker5per påbörjad 15 minutersperiod.

2. Timtaxan nédjusteras något i förhållande till den nuvarande timtaxan, utifrån

genomförda kosmadsberäkningar enligt Sveriges kommuner och regioners

(SKR) underlag för taxekonstruktion enligt LSO och LBE.
3. Timtaxan justeras årligen utifrån prisindex för kommunal verksamhet
(PKV).

\

4. Införandet av den nya modellen för taxor och avgifter införs i Österåkers
kommun den 1 januari 2022.

5. Beslutet justeras omedelbart

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och fmner att så är fallet.

Expedieras

Storstockholms Brandförsvar

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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