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§ 111

Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO)
INLEDNING
Revidering av taxan för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor (LSO). Senaste
höjning av taxan genomfördes hösten 2012. Aktuell höjning med 7,5 %, motsvarar personalkostnadsökningarna för åren 2013-2015.
Beredning
Bilaga KS 2015/94/1, missiv
Bilaga KS 2015/94/2, reviderad taxa
Yrkanden
Hanna Westman (SBÄ) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
filt i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2015/94/2, Taxa för tillsyn
enligt lag om skydd mot olyckor höjs med 7,5 %, att gälla från och med den 7 maj
2015.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
filt i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2015/94/2, Taxa för tillsyn
enligt lag om skydd mot olyckor höjs med 7,5 %, att gälla från och med den 7 maj
2015.

Utdrag

kommunstyrelsen
Justerandes slgn
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2015-05-10
SKRIVELSE
GÖRAN CEDERHOLM
DIREKT: 0224-74 78 61

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Kommunstyrelsen

Revidering av taxa för tillsyn LSO
Bakgrund
Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt uppdragit till
Kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökningarna.
Taxan som avses i denna framställning gäller tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Ärende
Den senaste höjningen genomfördes hösten 2012.
En höjning som motsvarar personalkostnadsökningarna för åren 2013-2015, innebär en
taxehöjning på 7,5 %.

Förslag till beslut
Räddningstjänsten Sala-Heby föreslår att Kommunstyrelsen beslutar:
att taxan för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor höjs med 7,5 % enligt bilagt
taxeförslag

Göran Cederholm

Bilaga LS 2015/94/2

Sala kommun
Kommunal författningssamling

Taxa för tillsyn av brandskydd enligt
lagen om skydd mot olyckor
TAXA
ANTAGEN: ANGE BESLUTSDATUM.
GÄLLER FRÅN OCH MED: ANGE GILTIGHETSDATUM.
ERSÄTTER: 244/2012, 162/2010, 422/2007, 285/2005

§ 1.

Inledande bestämmelser

Enligt denna taxa erläggs avgift för regelbunden tillsyn av brandskydd enligt LSO
(lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778) 5 kap. 1 § och 4 §.
§ 2.

Beräkning av tillsynsavgift

Ägare eller innehavare till anläggning för vilken tillsyn enligt LSO skall ske, erlägger
en tillsynsavgift med av Kommunstyrelsen fastställt belopp.
§ 3. Avtal om särskild ersättning för tillsyn

Om en anläggningsägare eller innehavare har så många tillsynsobjekt att den totala
tillsynen utsträcker sig över en längre tidsperiod kan ersättningen för
tillsynsverksamheten regleras i ett särskilt avtal mellan
anläggningsägaren/innehavaren och Kommunstyrelsen.
§ 4.

Reskostnader

Om åtgärd föranleder resa utanför räddningsregionen Sala-Heby, utgår extra avgift
härför för timtid och reskostnad enligt avtal.
§ 5.

Särskilt sakkunnig

Då ärende är av sådan speciell natur eller svårighetsgrad att kommunstyrelsen
finner sig nödsakad anlita särskild sakkunnig, erläggs ersättning åt denne av
anläggningsägaren/innehavaren.
§ 6.

Belopp

Avgifterna enligt§ 2 utgör fr.o.m. dagen för denna taxas tillämpning.

§ 7.

•

Taxan uppgår till 2 317 kronor för varje tillsyn, som tar upp till två timmar
och att efterföljande timmar debiteras med ny timavgift för varje påbörjad
timme.

•

Taxan består av en grundavgift om på 861 kronor och en timavgift på 728
kronor.

•

Efterkontroll debiteras med 1 589 kronor.
Avgiftens erläggande

Avgift enligt denna taxa erläggs av anläggningsägaren/innehavaren mot räkning när
tillsyn fullgjorts.
Efterkontroll av föreläggande, utöver den första, debiteras efter varje fullgjord
besiktning.
Om tillsynebeslut vid besvär blir ogiltigt, äger anläggningsägaren/innehavaren efter
ansökan därom återfå för efterkontroll erlagd avgift.
§ 8.

Taxans reglering

Kommunstyrelsen reglerar på kommunfullmäktiges uppdrag taxan årligen
motsvarande personalkostnadshöjningen för räddningstjänstens personal inom
Vision.
§ 9.

Dröjsmålsränta

Betalas icke avgift innan på räkning angiven tid debiteras dröjsmålsränta.
§ 10. Ikraftträdande

Denna taxa skall tillämpas fr.o.m. den 7 maj 2015 och gäller för åtgärd som är
påbörjad efter denna dag.

