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§ 68
Revidering av taxor inom Storstockholms brandförsvar (KS 2021.046)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för tillsyn 
enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och lag om brandfarliga och explosiva ämnen (LBE) 
samt tillståndsprövning LBE enligt förslag från Storstockholms brandförsvars (SSBF) att 
gälla från och med 1 januari 2022.

Ärendebeskrivning
Taxan revideras enligt följande:
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 handläggningstid), med en 
fastställd timtaxa. Timdebitering sker per påbörjad 15-minutersperiod.
2. Timtaxan reduceras något i förhållande till den nuvarande timtaxan. Justeringen baseras på 
kostnadsberäkningar enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) underlag för 
taxekonstruktion. Justeringen avser både 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 Storstockholms 
brandförsvars medlemskommuner 1 januari 2022.

Storstockholms brandförsvars direktion har fattat beslut om att till medlems-kommunerna 
föreslå revidering av taxor och avgifter för tillsyn enligt LSO och LBE samt 
tillståndsprövning enligt LBE. Detta med anledning av Riksdagens beslut om förändringar i 
LSO som träder i kraft 1 januari 2021 och som bland annat påverkar 
kommunens/kommunalförbundets möjlighet att ta ut avgift för tillsynsförfarande.

LBE-lagstiftningen är också föremål för revidering. Det finns ett lagförslag som föreslås träda 
i kraft 1 juli 2021. Lagförslaget föranstaltar om åtgärder för tillståndsmyndigheten 
(brandförsvaret) som innebär ökad handläggningstid vilket kommunen/kommunalförbundet 
enligt lagförslaget ska få rätt att ta ut avgift för.

SSBF bedömer att det tar sammanlagt ca 12 månader att förändra taxor och avgifter som ska 
fastställas av alla tio medlemskommuner. SSBF anser därför att det är angeläget att 
prismodellen som föreslås är så pass generell att den håller för flera år in i framtiden och att 
den tar höjd för de förändringar av LBE som de i dagsläget kan förutspå, utan att säkert veta 
hur utformningen av lagen kommer att bli.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §55 KS AU Revidering av taxor inom Storstockholms brandförsvar
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-08, Taxor inom Storstockholms brandförsvar
 Storstockholms brandförsvar, Revidering av taxor för tillsyn LSO och LBE samt 

tillståndsprövning LBE
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§ 55
Revidering av taxor inom Storstockholms brandförsvar (KS 2021.046)
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för tillsyn 
enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och lag om brandfarliga och explosiva ämnen (LBE) 
samt tillståndsprövning LBE enligt förslag från Storstockholms brandförsvars (SSBF) att 
gälla från och med 1 januari 2022.

Ärendebeskrivning
Taxan revideras enligt följande:
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 handläggningstid), med en 
fastställd timtaxa. Timdebitering sker per påbörjad 15-minutersperiod.
2. Timtaxan reduceras något i förhållande till den nuvarande timtaxan. Justeringen baseras på 
kostnadsberäkningar enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) underlag för 
taxekonstruktion. Justeringen avser både 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 Storstockholms 
brandförsvars medlemskommuner 1 januari 2022.

Storstockholms brandförsvars direktion har fattat beslut om att till medlems-kommunerna 
föreslå revidering av taxor och avgifter för tillsyn enligt LSO och LBE samt 
tillståndsprövning enligt LBE. Detta med anledning av Riksdagens beslut om förändringar i 
LSO som träder i kraft 1 januari 2021 och som bland annat påverkar 
kommunens/kommunalförbundets möjlighet att ta ut avgift för tillsynsförfarande.

LBE-lagstiftningen är också föremål för revidering. Det finns ett lagförslag som föreslås träda 
i kraft 1 juli 2021. Lagförslaget föranstaltar om åtgärder för tillståndsmyndigheten 
(brandförsvaret) som innebär ökad handläggningstid vilket kommunen/kommunalförbundet 
enligt lagförslaget ska få rätt att ta ut avgift för.

SSBF bedömer att det tar sammanlagt ca 12 månader att förändra taxor och avgifter som ska 
fastställas av alla tio medlemskommuner. SSBF anser därför att det är angeläget att 
prismodellen som föreslås är så pass generell att den håller för flera år in i framtiden och att 
den tar höjd för de förändringar av LBE som de i dagsläget kan förutspå, utan att säkert veta 
hur utformningen av lagen kommer att bli.
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Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-08, Taxor inom Storstockholms brandförsvar
 Storstockholms brandförsvar, Revidering av taxor för tillsyn LSO och LBE samt 

tillståndsprövning LBE
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Tjänsteskrivelse

Revidering av taxor inom 
Storstockholms brandförsvar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för 
tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och lag om brandfarliga och explosiva 
ämnen (LBE) samt tillståndsprövning LBE enligt förslag från Storstockholms 
brandförsvars (SSBF) att gälla från och med 1 januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet
Taxan revideras enligt följande: 
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 
handläggningstid), med en fastställd timtaxa. Timdebitering sker per påbörjad 15-
minutersperiod.
2. Timtaxan reduceras något i förhållande till den nuvarande timtaxan. Justeringen 
baseras på kostnadsberäkningar enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) 
underlag för taxekonstruktion. Justeringen avser både 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 Storstockholms 
brandförsvars medlemskommuner 1 januari 2022.

Storstockholms brandförsvars direktion har fattat beslut om att till medlems-
kommunerna föreslå revidering av taxor och avgifter för tillsyn enligt LSO och LBE 
samt tillståndsprövning enligt LBE. Detta med anledning av Riksdagens beslut om 
förändringar i LSO som träder i kraft 1 januari 2021 och som bland annat påverkar 
kommunens/kommunalförbundets möjlighet att ta ut avgift för tillsynsförfarande. 

LBE-lagstiftningen är också föremål för revidering. Det finns ett lagförslag som 
föreslås träda i kraft 1 juli 2021. Lagförslaget föranstaltar om åtgärder för 
tillståndsmyndigheten (brandförsvaret) som innebär ökad handläggningstid vilket 
kommunen/kommunalförbundet enligt lagförslaget ska få rätt att ta ut avgift för.

SSBF bedömer att det tar sammanlagt ca 12 månader att förändra taxor och avgifter 
som ska fastställas av alla tio medlemskommuner. SSBF anser därför att det är 
angeläget att prismodellen som föreslås är så pass generell att den håller för flera år in 
i framtiden och att den tar höjd för de förändringar av LBE som de i dagsläget kan 
förutspå, utan att säkert veta hur utformningen av lagen kommer att bli.
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Ekonomiska konsekvenser
Storstockholms brandförsvar gör bedömningen att en avgiftsmodell som speglar 
faktisk tidsåtgång innebär att en mindre verksamhet, eller en verksamhet som har 
hög precision i genomförandet av sitt eget lagstadgade systematiska brandskydd kan 
få en lite lägre avgift – medan en större/komplexare verksamhet eller en 
verksamhetsutövare som har mindre precision i sitt lagstadgade brandskyddsarbete 
kan få en lite högre avgift
Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Annika Hellberg Tommy Borell
Ekonomichef Chefscontroller

Expedieras till:
Akten
Storstockholms brandförsvar
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