
Sammanställning av Räddningstjänsten Skåne Nordvästs

avgifter för information, rådgivning, larm och myndighets-

utövning.

Bakgrund:

RSNV får för varje kalenderår höja taxor och avgifter med en procentsats som motsvarar

de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

 oktober året före avgiftsåret gällande taxor och avgifter from 2023-01-01

PKV 2022-10-20 6,0%

Uppräkning av sotningstaxa och brandskyddskontrolltaxa skall ske enl sotningsindex.

Övriga priser enligt överenskommelse med respektive kund

Information och rådgivning

2023

kr/tim

Olycksförebyggande arbete 1 135

Myndighetstaxor

2023

kr/tim

Tillsyn enl. LSO och LBE 1 135 Ej momspliktigt.

Tillstånd LBE 1 135 Ej momspliktigt.

Brandskyddskontroll Se doc. Taxa brandskyddskontroll 2021

Sotning Se doc Taxa sotning (rengöring) 2021

Larmrelaterade avgifter

2023

kr/tim

Automatiska brandlarm

Uppföljning av onödiga brandlarm 1 135 Ej momspliktigt. 

Onödigt automatiskt brandlarm 9 384 Ej momspliktigt. Gäller samtliga anläggningar 

i samtliga medlemskommuner

Anslutningsavgift

Inkopplingsavgift 11 715 Anslutningsavgift automatiskt brandlarm 

HBG stad (anläggningar som ägs av 

förvaltningar och bolag, inkl avgift till SOS)

4 588 Anslutningsavgift automatiskt brandlarm

Kommunala och privata anläggningar i 

Ängelholm, Örkelljunga, Bjuv samt privata 

anläggningar i Helsingborg

Årsavgift 

Automatiskt brandlarm 9 570 Årsavgift automatiskt brandlarm Hbg 

anläggningar som ägs av förvaltningar och 

bolag (inkl avgift till SOS)

4 278 Årsavgift automatiskt brandlarm

Kommunala och privata anläggningar i 

Ängelholm, Örkelljunga, Bjuv samt privata 

anläggningar i Helsingborg

Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Emma Nordwall

Förbundsdirektör
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Sammanträdesprotokoll 2023-02-01
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 34 KLK.2022.401 107

Räddningstjänsten Skåne nordväst - Prislista 2023
samt prisjustering av avgift för onödigt förorsakat larm

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
ställa sig bakom förslaget från Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Sammanfattning
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) har överlämnat en
sammanställning över uppräkning av taxor och avgifter för 2023.
Förutom uppräkningar föreslås att avgiften för onödigt förorsakat
brandlarm höjs med 1 000 kronor utöver uppräkning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2023-01-18 § 10 att
kommunfullmäktige ska besluta att ställa sig bakom förslaget från
Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Förslag vid sammanträdet
Kristofer Nennestam (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-01-18 - KSAU § 10
Missiv - Prisjustering av avgift för onödigt förorsakat larm.pdf
Prislista RSNV 2023.pdf
Protokoll §51 Prisjustering av avgift för onödigt förorsakat larm inom
RSNV 2023.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2023-02-27



Sammanträdesprotokoll 2023-02-27
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §13 KLK.2022.401 107

Räddningstjänsten Skåne nordväst - Prislista 2023
samt prisjustering av avgift för onödigt förorsakat larm

Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslaget från
Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Sammanfattning
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) har överlämnat en
sammanställning över uppräkning av taxor och avgifter för 2023.
Förutom uppräkningar föreslås att avgiften för onödigt förorsakat
brandlarm höjs med 1 000 kronor utöver uppräkning.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2023-02-01 § 34.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska ställa sig bakom
förslaget från Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-02-01 - KS § 34
Missiv - Prisjustering av avgift för onödigt förorsakat larm.pdf
Prislista RSNV 2023.pdf
Protokoll §51 Prisjustering av avgift för onödigt förorsakat larm inom
RSNV 2023.pdf
____________

Expedieras till:
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Kommunikation (för åtgärd på hemsidan)
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