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Miljö- och räddningstjänstnämnden

Revidering av taxa för räddningstjänstens externa
tjänster som ej är att hänföra till räddningstjänst
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa revidering av taxan för räddningstjänstens
externa tjänster som ej är att hänföra till räddningstjänst samt en övergång från KPI
till PKV i och med 2017 års taxa.

Motiv till revidering
Nämnden har för varje kalenderår haft möjlighet att besluta om att höja timavgiften,
och därigenom även de fasta avgifterna, med en procentsats som motsvarat de 12
senaste månadernas förändring i KPI (Konsumentprisindex). KPI har inte alls speglat
de faktiska kostnadsförändringarna för verksamheten.
Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar nu PKV (Prisindex för kommunal verksamhet) som är ett index avsett att användas av kommuner som underlag vid
beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Därför förslås en övergång till PKV i och med revideringen av taxan för 2017. Höjningen för 2017 motsvarar den indexuppräkning på 3 % som SKL redovisade den 4:e oktober.
Övergången från KPI (Konsument prisindex) till PKV (Prisindex för kommunal
verksamhet) innebär att vårt index bättre harmoniserar med de faktiska kostnadsförändringar som påverkar kommunal verksamhet. Taxan var tidigare balanserad mellan
KPI och LKI (lönekostnadsindex). När SCB (Statistiska Centralbyrån) slutade rapportera LKI blev bara indexregleringen mot KPI kvar. Det har inneburit att nämnden
flera gånger varit tvungna att ta omräkningar av taxan till kommunfullmäktige för
beslut.

Slutsatser
Med PKV förväntas vi få ett index som bättre speglar de faktiska kostnadsförändringarna. Det kommer innebära att nämnden framöver inte behöver ta omräkningar
av taxan till kommunfullmäktige för beslut.
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