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Revidering av del av taxa för
brandskyddskontroll
Till Göteborgs kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande
den 3 november 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs förslag till förändrad formulering i Taxan för
brandskyddskontroll, avgift för ombokning, godkänns.

Göteborg den 9 december 2020
Göteborgs kommunstyrelse

Axel Josefson
Mathias Sköld

Göteborgs Stad kommunfullmäktige
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Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-11-03
Diarienummer 1432/20

Handläggare
Ulrika Hylander
Telefon: 031-368 00 42
E-post: ulrika.hylander@stadshuset.goteborg.se

Revidering av del av taxa för
brandskyddskontroll
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs förslag till förändrad formulering i Taxan för
brandskyddskontroll, avgift för ombokning, godkänns.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade 2020-10-15 § 34 beslut att anta det förslag till nya taxor som
Räddningstjänstförbudget Storgöteborg (RSG) översänt till de fem medlemskommunerna.
Beslut om taxa eller förändring i taxa för verksamhet i kommunalförbund kan inte
delegeras från kommunen till kommunalförbundet. RSG:s taxor eller förändringar i taxor
måste därför fastställas av medlemskommunernas fullmäktige med identiska beslut.
En revidering av nuvarande sotningstaxa pågår och förbundsstyrelsen beslutade om en ny
sotningstaxa 2020-10-08 §64, dnr 0318/20. Detta ärende har skickats till förbundets
medlemskommuner för beslut. Vid framtagandet av sotningstaxan uppmärksammades att
avgiften för ombokning skiljer sig åt på så sätt att en avgift alltid tas ut för ombokning till
en annan dag vid brandskyddskontroll medan förslaget till kommande sotningstaxa
innebär att avgift ska tas ut endast då ombokning skett senare än 48 helgfria timmar före
aviserat besök.
RSG har nu föreslagit en förändrad formulering avseende Taxan för brandskyddskontroll
p. 1.4 Avgift för ombokning. Förändringens innebörd är: ”Då fastighetsägaren eller
nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria timmar före aviserat besök, uttas en
grundavgift.” I nuvarande Taxa för brandskyddskontroll uttas avgift vid all ombokning
till annan dag.
Formuleringen träder i kraft då alla medlemskommuner beslutat därom, dock tidigast
2021-01-01.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Det framkommer inte av RSG’s handlingar hur mycket den totala ekonomiska påverkan
blir, men sannolikt blir intäkten från denna avgift något lägre då avgift inte tas ut för all
ombokning.
För den enskilde invånaren innebär förändringen att ingen avgift tas ut om ombokning
sker innan 48 timmar före aviserat besök.
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Harmoniseringen till sotningstaxan innebär lika hantering för taxorna, vilket bidrar till
RGS’s ambition att ha transparenta och lättförståeliga taxor och avgifter.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa
dimensioner.

Bilagor

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg förbundsstyrelsens protokollsutdrag 2020-10-08
§ 65, samt tjänsteutlåtande.

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Ärendet

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) har inkommit med skrivelse med begäran
om att medlemskommunerna var för sig fattar likalydande beslut om förändring av en
formulering i Taxan för brandskyddskontroll.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade 2020-10-15 § 34 dnr 1015/20 beslut att anta det förslag till
nya taxor som Räddningstjänstförbudget Storgöteborg (RSG) översänt till de fem
medlemskommunerna. Beslut om taxa eller förändring i taxa för verksamhet i
kommunalförbund kan inte delegeras från kommunen till kommunalförbundet. RSG:s
taxor eller förändringar i taxor måste därför fastställas av medlemskommunernas
fullmäktige med identiska beslut.
RSG har nu föreslagit en förändrad formulering avseende Taxan för brandskyddskontroll
p. 1.4 Avgift för ombokning. Förändringens innebörd är: ”Då fastighetsägaren eller
nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria timmar före aviserat besök, uttas en
grundavgift.”
Formuleringen träder i kraft då alla medlemskommuner beslutat därom, dock tidigast
2021-01-01.
En revidering av nuvarande sotningstaxa pågår och förbundsstyrelsen beslutade om en ny
sotningstaxa 2020-10-08 §64, dnr 0318/20. Detta ärende har skickats till förbundets
medlemskommuner för beslut. Vid framtagandet av sotningstaxan uppmärksammades att
avgiften för ombokning skiljer sig åt på så sätt att en avgift alltid tas ut för ombokning till
en annan dag vid brandskyddskontroll medan förslaget till kommande sotningstaxa
innebär att avgift ska tas ut endast då ombokning skett senare än 48 helgfria timmar före
aviserat besök.
Det är rimligt att avgiften för ombokning är samma i sin lydelse i båda taxorna varför ett
förslag om revidering av brandskyddskontrolltaxan avseende denna bestämmelse nu har
tagits fram enligt nedan:
Nuvarande lydelse
1.4 Avgift för ombokning

Föreslagen lydelse
1.4 Avgift för ombokning

Då kontrollen inte kunnat utföras enligt
ordinarie avisering och fastighetsägaren
eller nyttjanderättshavaren ombokat till
annan dag än den aviserade.

Då fastighetsägaren eller
nyttjanderättshavaren ombokat senare än
48 helgfria timmar före aviserat besök,
uttas en grundavgift.

Den ändrade formuleringen innebär att avgift inte tas ut i de fall ombokningen sker
tidigare än 48 timmar före aviserat besök.

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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Stadsledningskontorets bedömning

Stadsledningskontoret har inga synpunkter på RSG:s förslag till förändrad formulering i
Taxa för brandskyddskontroll.

Magnus Andersson

Eva Hessman

Tf Ekonomidirektör

Stadsdirektör

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Juridiska enheten
Marie Caldenby, 031 335 27 02
Utfärdat datum: 2020-09-23
Presidiet:
2020-09-24
Styrelsen:
2020-10-08
Diarienr:
0210/20

Revidering av del av taxa för brandskyddskontroll
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen överlämnar till medlemskommunernas kommunstyrelser och
kommunfullmäktige att besluta
Taxan för brandskyddskontroll p. 1.4 Avgift för ombokning ska ha följande formulering:
”Då fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ombokat senare än 48 helgfria timmar
före aviserat besök, uttas en grundavgift.”
Formuleringen träder i kraft då alla medlemskommuner beslutat därom, dock tidigast
den 1 januari 2021.

Ärendet
Beslut avseende taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndiganden till en
kommun i lag eller förordning kan inte delegeras från kommun till kommunalförbund.
Beslut om de taxor som ska gälla i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (nedan RSG)
måste därför fattas av förbundets medlemskommuner. För att på ett likställt sätt kunna
ta ut avgifter för hela RSG är det av yttersta vikt att samtliga medlemskommuner var för
sig fattar likalydande beslut.
RSG ansvarar enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) för sotning, rengöring
och brandskyddskontroll. Kommunen får föreskriva att avgift tas ut för denna sotning
och brandskyddskontroll, vilket görs genom en sotningstaxa respektive en taxa för
brandskyddskontroll.
I ärendet Taxor för räddningstjänstförbundet Storgöteborg som behandlar fem taxor för
förbundet ingår ärendet Taxa för brandskyddskontroll, dnr 0210/20. Detta ärende har
behandlats av RSG:s förbundsstyrelse, nedan även kallad FS, den 7 maj 2020 och
därefter skickats till förbundets sex medlemskommuner för beslut av
kommunfullmäktige under hösten 2020. Taxorna ska träda i kraft den 1 januari 2021.
En revidering av nuvarande sotningstaxa pågår och förbundsstyrelsen kommer
behandla ärende om en ny sotningstaxa den 8 oktober 2020, dnr 0318/20. Detta
ärende kommer därefter skickas till förbundets medlemskommuner för beslut. Vid
framtagandet av sotningstaxan uppmärksammades att avgiften för ombokning skiljer
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sig åt på så sätt att en avgift alltid ska tas ut för ombokning till en annan dag vid
brandskyddskontroll medan förslaget till kommande sotningstaxa innebär att avgift ska
tas ut endast då ombokning skett senare än 48 helgfria timmar före aviserat besök.
Det är rimligt att avgiften för ombokning är samma i sin lydelse i båda taxorna varför
ett förslag om revidering av brandskyddskontrolltaxan avseende denna bestämmelse
nu har tagits fram enligt nedan.
Nuvarande lydelse
1.4 Avgift för ombokning
Då kontrollen inte kunnat utföras enligt
ordinarie avisering och fastighetsägaren
eller nyttjanderättshavaren ombokat till
annan dag än den aviserade.

Föreslagen lydelse
1.4 Avgift för ombokning
Då fastighetsägaren eller
nyttjanderättshavaren ombokat senare än
48 helgfria timmar före aviserat besök,
uttas en grundavgift.

Den ändrade formuleringen innebär att avgift inte tas ut i de fall ombokningen sker
tidigare än 48 timmar före aviserat besök.

Lars Klevensparr
Förbundsdirektör

Marie Caldenby
Förbundsjurist/Enhetschef

