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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-03-15 

Räddningsnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
Ordförande Ronny Nilsson (S) inleder med att fråga räddningsnämnden om den kan 
godkänna att revisionens ordförande Lennart Ryham deltar under dagens sammanträde. 
Räddningsnämnden har inget emot detta. 

 
§ 5 
 
Presentation av medarbetare samt information om Perstorps 
räddningstjänst 
 
 
Sammanfattning 
Representanter för Perstorps räddningstjänst presenterar sig för nämnden samt informerar 
om räddningstjänstens verksamhet. 
 
Räddningsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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Sammanträdesdatum 
2023-03-15 

Räddningsnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 6 
 
Uppföljning februari Räddningsnämnden 
2023/48 
 
Sammanfattning 
Räddningsnämnden prognostiserar en budget i balans för 2023. Inga åtgärder bedöms i 
nuläget vara aktuellt.  
 
 
Räddningsnämnden beslutar, 
 
att notera redovisningen 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
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   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 7 
 
Ny taxa för tillsyn enligt LSO samt tillsyn och tillståndsprövning 
LBE 
2023/37 
 
Sammanfattning 
Perstorps taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO), tillsyn enligt Lag om 
brandfarlig och explosiv vara (LBE) samt tillståndsprövning enligt LBE har tidigare 
utgjorts av en timtaxa. Avgiften i taxan är 910 kr/h och denna är inte uppräknad sedan 
2017.  
 
Under de senaste fem åren har det skett flera förändringar inom räddningstjänstens 
område, däribland lagförändringar, nytt samarbetsavtal mellan räddningstjänsten Perstorp 
och Hässleholm och förändrad handläggningsprocess för tillsyn, vilka samtliga bidrar till 
att konstruktion av ny taxa är befogad.  
 
Enligt LSO (lag om skydd mot olyckor) och LBE (lag om brandfarliga och explosiva 
varor) får kommunen ta ut en avgift för tillsynsbesök (LSO och LBE), tillståndsprövning 
(LBE) samt godkännande av föreståndare och deltagare för explosiv vara. För kommunal 
handläggning gäller allmänt självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3 c § kommunallagen. 
Avgifterna svarar mot kostnaderna (timavgiften) för de tjänster som tillhandahålls.  
 
Riksdagens beslut om förändringar i lag och skydd mot olyckor (LSO) som trädde i kraft 
1 januari 2021 påverkar kommunens möjlighet att ta ut avgift för tillsynsförfarande. LBE-
lagstiftningen har också varit föremål för revidering och det finns förändringar i lag och 
förordning som trädde i kraft 1 augusti 2021. Lagförändringarna medför åtgärder för 
tillståndsmyndigheten (räddningstjänsten) som innebär ökad handläggningstid, vilket 
kommunen enligt reviderad lag har rätt att ta ut avgift för.  
 
Räddningstjänsten anser att det är angeläget att ta fram en modell för taxor och avgifter är 
generell så den håller flera år in i framtiden. Räddningstjänsten i Perstorp föreslår därför 
en avgiftsmodell enligt Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxa enligt LSO och 
LBE. Precis som tidigare taxa bygger modellen på nedlagd handläggningstid i respektive 
ärende. Modellen har en rörlig del och en fast del i tillsynsärenden, medan 
tillståndsärenden har en fast avgift som är varierande beroende på 
typverksamhet/typärende.  
 
Genom att anta förslaget på taxabestämmelser kommer avgifterna svara mot kostnaderna 
för tjänsterna och på så sätt kommer tillsynshanteringen gentemot enskilda objekt inte att 
finansieras av skattemedel. Förslaget innebär också en tydlighet avseende ungefärlig 
kostnad för ett tillstånd enligt LBE för den sökande.  
 
Det nya förslaget på taxabestämmelser följer Statens kommuner och regioners (SKR) 
rekommendationer i sin helhet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-03-15 

Räddningsnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 
Räddningsnämndens förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, 
 
att anta förslaget till Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxa enligt LSO och 
LBE att gälla från och med den 1 maj 2023 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2023-03-15 

Räddningsnämnden  
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
 

§ 8 
 
Ny automatlarmstaxa 
2023/38 
 
Sammanfattning 
Räddningstjänstens taxa för onödiga utlösta automatiska brandlarm är idag 4500 kr/larm-
tillfälle. Denna taxa har inte blivit uppräknad sedan 2017. I jämförelse med andra 
räddningstjänster är nuvarande taxa i Perstorp avsevärt lägre. Förslaget är därför att höja 
taxan till 5920 kr/larmtillfälle för att få bättre täckning för de kostnader räddningstjänsten 
får vid sådana onödiga larm. Ändringen föreslås gälla från och med 1 april 2023. För att 
automatlarmstaxan ständigt ska motsvara räddningstjänstens kostnader är förslaget även 
att automatlarmstaxan årligen ska uppräknas till den första februari varje år enligt 
Konsumentprisindex (KPI) med september som referensmånad. 
 
Räddningsnämndens förslag till beslut, 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, 
 
att taxan för onödiga utlösta automatiska brandlarm under år 2023 ändras till 5920 kr, 
 
att taxan hädanefter revideras årligen till den första februari varje år enligt 
Konsumentprisindex (KPI) med september som referensmånad, samt 
 
att taxan ska gälla från och med den 1 maj 2023 
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