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Justeringens tid och plats Digital signering 2023-01-26 
  
Sekreterare   Paragrafer 1 
 Ulla Hedlund 
  
Ordförande  
 Ola Persson 
  
Justerare  
 Rickard Hermansson 

 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Miljö- och byggnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2023-01-26 
  
Datum då anslaget sätts upp 2023-01-26 Datum då anslaget tas ned 2023-02-17 
  
Protokollets förvaringsplats Miljö- och byggförvaltningen 
  
Underskrift   
 Ulla Hedlund 
  

 

Tid och plats 2023-01-26 kl 10.20–10.30 
 Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset 
Beslutande  
Ledamöter Ola Persson (M) 

Bjarni Össurarson (KD) 
Anders Gustafsson (M) 
Lena Sundberg (S) 
René Nielsen (S) 
Helene Andersson Novela (S) 
Sven Nilsson (SD) 
Lars Tysklind (L) 
Richard Hermansson (C) 
 

  
Tjänstgörande ersättare  
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Övriga närvarande  
Ersättare Anna Qvicklund (V) 

Olle Westling (S) 
Leif Andersson (S) 
Stefan Johansson (SD) 
Paul Carlsson (L) 
Curt Carlsson (C) 
 

  
Övriga deltagare Aya Norvell, förvaltningschef 

Ida Luther Wallin, räddningschef 
Johan Gustavsson, operativ samordnare 
Ann Alfredsson, administratör 
Ulla Hedlund, sekreterare 
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 Ärende: MBN-2023-50 

MBN § 1 Taxa för sotning och brandskyddskontroll 

Miljö- och byggnämndens beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

1.  att anta taxa för sotning och brandskyddskontroll 

2.  att göra följande tillägg i miljö- och byggnämndens taxor 2023 under rubriken 
Taxebestämmelser om indexjustering ”Miljö—och byggnämnden får besluta 
att höja avgiftsbeloppet för taxa för sotning och brandskyddskontroll i 
enlighet SKR:s sotningsindex”. 

Denna paragraf förklaras omedelbart för justerad. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 3 kap. 6 § i lag (2003:778) om skydd mot olyckor får kommunen föreskriva 
om avgift som ska betalas för sotning och brandskyddskontroll. Med anledning av 
att kommunen upphandlat ny leverantör, A Hj Skorstensfejeri AB, och ny taxa 
förväxlades med sotningsfrister behöver förslaget om taxa för sotning och 
brandskyddskontroll antas. 

Efter att taxa för sotning och brandskyddskontroll är antagen av kommunen 
justeras den årligen enligt det sotningsindex som fastställs av Sveriges kommuner 
och regioner (SKR). Då den antagna taxan för miljö- och byggnämnden år 2023 
inte innehåller skrivelse om nämndens rätt att höja avgiftsbeloppet i enlighet med 
sotningsindex fastställd av SKR har tillägg i enlighet med punkt 2 föreslagits för 
miljö- och byggnämndens taxa 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-05 
Förslag på taxa för sotning och brandskyddskontroll 
Taxa för brandskyddskontroll, daterad 2022-04-01 
Taxa för sotning, daterad 2022-04-01 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1.  att anta taxa för sotning och brandskyddskontroll 

2.  att göra följande tillägg i miljö- och byggnämndens taxor 2023 under rubriken 
Taxebestämmelser om indexjustering ”Miljö—och byggnämnden får besluta 
att höja avgiftsbeloppet för taxa för sotning och brandskyddskontroll i 
enlighet SKR:s sotningsindex”. 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten 


	MBN § 1 Taxa för sotning och brandskyddskontroll
	Miljö- och byggnämndens beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslutet skickas till


