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 § 20 

 Taxa | tillsyn och tillstånd m.m. lagen om skydd mot olyckor 
(LSO), lagen om brandfarliga och explosiva varor 
Räddningstjänsten Karlstadsregionen 

 KS 2019/259  
  

Beslut 

1. Med stöd av 5 kap. 4§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) godkänns taxa för 
tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor. 
2. Med stöd av 27§ och 36§ lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
godkänns taxa för tillståndsprövning, tillsyn och godkännande av föreståndare enligt lag om 
brandfarliga och explosiva varor. 
3. Direktionen för Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund får för varje kalenderår 
(avgiftsår) besluta höja de i denna taxa antagna avgifter samt handläggningskostnaden per 
timme utifrån Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges 
kommuner och regioners (SKR) hemsida. 
4. Uppräkning enligt punkt tre görs utifrån den version som SKR publicerar i oktober månad 
och de uppräknade avgifterna börjar sedan gälla från och med januari året därpå. Index 
används eftersläpande genom att föregående års procentsats används för att få bättre 
exakthet. Första indexuppräkningen görs i oktober 2020. 

  
Bakgrund 
Direktionen för Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund har på sammanträde 2019-09-27 
beslutat att föreslå kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att anta ny taxa för 
tillsyn enligt LSO och LBE samt tillståndsgivning enligt LBE. 
Anledningen till behovet av ny taxa är att nuvarande taxa inte prisjusterats under ett flertal 
år samt att SKR har tagit fram ett nytt underlag som vägledning till framtagande av 
kommunala taxor inom räddningstjänstens område. 
Underlaget gäller för de flesta myndighetsärenden enligt lagen om skydd mot olyckor och 
lagen om brandfarliga och explosiva varor. Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund har 
för avsikt att använda sig av SKR:s modell för beräkning av taxa för tillsyn enligt LSO och 
LBE samt tillståndsgivning enligt LBE. 
I bilaga 1 återfinns Bestämmelser för taxa för antagande och i bilaga 2 återfinns tillhörande 
Taxetabeller för LSO och LBE. 
Uppräkning av taxa sker genom att använda sig av ett index som SKR tillhandahåller, 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindexet kan användas av kommuner som 
underlag vid beräkning av kostnaders utveckling i fasta löner och priser. Prisindexet används 
i SKR:s egna beräkningar och beskrivningar av sektorns kostnadsutveckling och redovisas i 
bilaga 3. 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun ansvarar för att besluta om taxa.  

  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse administrativ chef Lennart Ljungemo 2020-02-11 
Beslutsparagraf KS § 12 Kommunstyrelsen, 2020-02-04 
Bilaga 1: Bestämmelser om taxa LSO och LBE 
Bilaga 2: Taxetabeller för LSO och LBE 
Bilaga 3: Prisindex kommunal verksamhet, SKL 2019-10-01  
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 Beslutet skickas för verkställighet till: Kommunikation 

 Beslutet skickas för kännedom till: Alla förvaltningar och bolag 
 

 


