
Sida 1 av 2 

Umeå kommun Protokollsutdrag 
Umeåregionens brand och räddningsnämnd 2019-09-19 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 25 

Diarienr: URBR-2019/00054 

Taxor inom Umeåregionens brand- och 

räddningsnämndsverksamhetsområde Robertsfors 

kommun 
 

Beslut 

Brand- och räddningsnämnden beslutar  

 

att föreslå kommunstyrelsen i Robertsfors att föreslå  

 

att kommunfullmäktige fastställer taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lag 

om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor. 

 

att kommunfullmäktige uppdrar till Umeåregionens brand- och 

räddningsnämnd att besluta om årliga indexjusteringar enligt AKI sept-

sept. 

 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

Taxa för tillsyn och tillstånd har senast reviderats 2017 och har nu 

justerats med arbetskraftsindex för åren 2017-2018 med 5,7%. Justering 

för 2020 kommer att ske när SCB:s preliminära siffror för 

arbetskraftsindex för september 2019 redovisas. 

 

Förslag till beslut (förvaltningens) 

att föreslå kommunstyrelsen i Robertsfors att föreslå 

att kommunfullmäktige i Robertsfors fastställer taxa för tillsyn och 

tillstånd enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och 

explosiva varor. 

att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att besluta om 

årliga indexjusteringar. 
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Beslutsunderlag 

Taxa för tillståndshandläggning enligt Lag(2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor samt för tillsyn enligt Lag(2003:778) om skydd mot 

olyckor och Lag(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

Beredningsansvariga 

Lars Tapani 

Beslutsordning 

Yrkanden 

Olov Nilsson (S) med instämmande av Per-Anders Olsson (S) yrkar om 

ändring så att kommunfullmäktige i Robertsfors uppdrar till 

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd i stället för 

kommunstyrelsen att besluta om årliga indexjusteringar samt att 

indexjusteringen görs enligt AKI sept-sept. 

 

Ordföranden Lena Karlsson Engman (S) föreslår att paragrafen justeras 

omedelbart. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om nämnden bifaller tjänsteskrivelsen med Nilssons 

m.fl. ändring och finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsen med 

Nilssons m.fl. ändring. 

 

Därefter frågar ordföranden om nämnden bifaller ordförandens förslag 

om att justera paragrafen omedelbart och finner att nämnden bifaller 

förslaget. 

 

Beslutet skickas till 

Robertsfors kommun   
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