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§ 239 Hemställan om taxebeslut avseende
brandskyddskontroll
Sammanfattning

Direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) fattade den
12 oktober beslut om ny inriktning för taxa avseende lagstadgad
brandskyddskontroll. Anledningen är att de förutsättningar som
gällde när nuvarande taxa för brandskyddskontroll sattes har till
stora delar förändrats. Uppdraget har blivit mer resurskrävande
vilket gör att den intäkt förbundet får enligt gällande taxa inte
motsvarar att täcka de faktiska kostnaderna. Efter utredning har
Södertörns brandförsvarsförbund sett att arbetet delvis kan
effektiviseras, men att taxan också behöver förändras. Sbff har
därmed tagit fram ett förslag på förändrad konstruktion av taxa
samt höjning av taxa gällande brandskyddskontroll.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen vill börja med att belysa att
kommunfullmäktige 2016-03-16, § 231, beslutade att ge Sbff i
uppdrag att själva ändra taxa för brandskyddskontroll respektive
sotning enligt index som fastställs mellan SKL och
Skorstensfejarmästarens Riksförbund. Liknande beslut fattades i
samtliga medlemskommuner under 2016. Då den här förändringen
är mer omfattande och inte kan betraktas som normal
indexuppräkning har medlemskommunerna fått denna förfrågan.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att föreslagen taxa i
jämförelse med andra större brandförsvarsförbund landar på
liknande nivåer. Den relativt största förändringen med taxan
påverkar enskilda enbostadshus (de flesta i denna kategori
kontrolleras vart 6:e år). För kommunala objekt som debiteras
genom timtaxa höjs den från 640 till 720 kr/h och att en
grundavgift införs för att täcka administration.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att den förändrade
taxan medför högre kostnader för ex. egna bostäder, kommunala
objekt och andra privata fastigheter. Då brandskyddskontrollen sker
med längre tillsynsintervaller uppstår kostnaden relativt sällan.
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Underlag för beslut

- Protokoll Södertörns brandförsvarsförbund 2018-10-12, § 68
- Tjänsteutlåtande Södertörns brandförsvarsförbund, 2018-09-30
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Taxa för brandskyddskontroll godkänns.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Taxa för brandskyddskontroll godkänns.
__________
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