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Kommunstyrelsen

Revidering av taxa för räddningstjänstens externa
tjänster som ej är att hänföra till räddningstjänst
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
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 dock inte alls
speglat de faktiska kostnadsförändringarna för verksamheten. Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) rekommenderar nu PKV (Prisindex för kommunal verksamhet),
vilket 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 2016.
Taxan var tidigare balanserad mellan KPI och LKI (lönekostnadsindex). När
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.

Konsekvenser
Med PKV förväntas vi få ett index som bättre speglar de faktiska kostnadsförändringarna för den taxefinansierade verksamheten. Det kommer innebära att nämnden
framöver inte behöver ta omräkningar av taxan till kommunfullmäktige för beslut.
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TAXA
för Räddningstjänstens externa tjänster som ej är att hänföra till räddningstjänst.
Gäller från och med den 1 januari 2017.

Allmänt: Där annat ej anges är taxans priser timpriser. Minsta debiteringstid är 1 tim. Därutöver
beräknas ersättning per halvtimme, varvid påbörjad halvtimme räknas som fullgjord. Tidräkning sker
från avfärd till hemkomst. Moms tillkommer på angivna belopp, dock ej vid myndighetsutövning.
Utlåning av materiel skall ske mot låneförbindelse.
För utlånad, förstörd eller saknad materiel debiteras reparationskostnad eller full
återanskaffningskostnad.
För omfattande arbeten, uthyrning eller utlåning kan särskild offert tas fram.

1. PERSONAL
Personal, arbetskostnad (per timme) .............................................................................

566,00 kr

Instruktör, handläggare, tillsyneförrättare (per timme) ................................................

937,00 kr

Restvärdesräddning och sanering av vägar enligt avtal med Svenska Brandförsvarsföreningen

2. FORDON
Grundavgift per uppdrag ...............................................................................................

566,00 kr

Räddningsfordon
Arbetsersättning per fordon och timme ( förare ingår) .................................................
Ersättning, tungt fordon (per kilometer) ........................................................................
Ersättning, lätt fordon (per kilometer) ...........................................................................

937,00 kr
15,00 kr
3,00 kr

Båtar
Arbetsersättning båt och förare per timme
Båt under 6 m längd .......................................................................................................
Båt över 6 m längd .........................................................................................................

669,00 kr
937,00 kr

3. SÄRSKILDA TJÄNSTER
Mindre kortvariga arbeten (flagglinor, katt i träd mm.)................................................

566,00 kr
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4. HISSLARM (EJ RÄDDNINGSTJÄNST)
Assistans när ordinarie hissjour ej är tillgänglig .......................................................... 2 400,00 kr
5. MATERIEL
Brandpumpar - klass II och III (per timme) ..................................................................
Brandpumpar - klass I (per timme) ................................................................................
Länspumpar 0 - 1000 liter/min (per timme)...................................................................
Länspumpar > 1000 liter/min (per timme) ...................................................................
Generator, motorsåg rökfläkt o d (per timme) ...............................................................
Oljelänsa (per längd/dygn) ............................................................................................
Övningsdocka (per dygn) ...............................................................................................
HLR-docka (per utbildningstillfälle) ..............................................................................

185,00 kr
100,00 kr
100,00 kr
185,00 kr
100,00 kr
56,00 kr
100,00 kr
500,00 kr

6. SLANG
Utlåning
Tryckslang, samtliga dimensioner, inklusive vård (längd/dygn) alt. Anbud .................
Slangarmatur, grenrör, strålrör o d (per styck/dygn) ....................................................
Slangbrygga (per par och dygn) ....................................................................................
Brandposthuvud utlånas ej

185,00 kr
80,00 kr
55,00 kr

Slangvård
Blötläggning, tvättning och provtryckning samt packning (per slanglängd) ................
Slanglagning (per lagning) ............................................................................................
Ny gummipackning .........................................................................................................

165,00 kr
93,00 kr
60,00 kr

7. Automatlarm och teknisk service
Grundavgift ................................................................................................................
Uppstartsavgift för ny anläggning .............................................................................
Automatiska brandlarm
Årsavgift (grundavgift + objektsspecifik avgift)
Objektsspecifik avgift (Klass + antal utgångar/undercentraler)
Klass N1 (Mindre boende, förskolor, mindre skolor, kontor, kyrkor, mindre omfattning) ............
Klass N2 (övriga vårdanläggningar, övriga samlingslokaler, industrier/lager, butiker, skolor,
hotell, större boende, museer, sporthall, större kontor/kontorshotell, garage) .............................
Klass N3 (komplexa geometrier, stora samlingslokaler, gallerior/köpcentrum, större garage) ......
Klass N4 (vårdanläggningar/sjukhus, Särskilda riskobjekt (2 kap. § 4), Seveso) ........................
Per utgång / undercentral ..........................................................................................

849,00 kr
3 113,00 kr

849,00 kr
1 698,00 kr
2 264,00 kr
4 528,00 kr
283,00 kr

Avgift för obefogat larm ............................................................................................. 7 210,00 kr
Återupprepat larm inom 24 timmar ........................................................................... 14 420,00 kr
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Teknisk service
Årsavgift .....................................................................................................................

1 698,00 kr

Avgift för obefogat larm .............................................................................................
Återupprepat larm inom 24 timmar ...........................................................................

3 708,00 kr
7 416,00 kr

8. TILLSYN LSO OCH LBE (Myndighetsutövning)
Tillsyneförrättare (per timme) ...................................................................................

937,00 kr

Grundavgift, planerad enl. LSO eller LBE ................................................................
Grundavgift, samplanerad enl. LSO/LBE ..................................................................

2 811,00 kr
3 280,00 kr

9. TILLSTÅND LBE (Myndighetsutövning)
Mindre omfattning ex skola eller restaurang ............................................................. 3 748,00 kr
Förnyat................................................................................................................... 2 811,00 kr
Större omfattning ex lager ......................................................................................... 7 496,00 kr
Förnyat................................................................................................................... 3 748,00 kr
Bensinstation, bemannad ........................................................................................... 9 370,00 kr
Förnyat................................................................................................................... 7 027,00 kr
Bensinstation, obemannad ......................................................................................... 7 964,00 kr
Förnyat................................................................................................................... 3 748,00 kr
Gasolcistern, industri ................................................................................................. 9 370,00 kr
Förnyat................................................................................................................... 8 901,00 kr
Stor industri ex processindustri ................................................................................. 18 740,00 kr
Förnyat................................................................................................................... 14 055,00 kr
Fyrverkeriförsäljning ................................................................................................. 5 622,00 kr
Förnyat................................................................................................................... 3 748,00 kr
Explosiv vara, mindre omfattning .............................................................................. 6 090,00 kr
Förnyat................................................................................................................... 3 748,00 kr
Explosiv vara, större omfattning ................................................................................ 7 965,00 kr
Förnyat................................................................................................................... 6 559,00 kr
Avslag (med utredning) ..............................................................................................
Avslag (utan utredning) .............................................................................................
Mindre komplettering .................................................................................................
Godkännande av ny föreståndare ..............................................................................

3 279,00 kr
1 405,00 kr
1 405,00 kr
1 405,00 kr
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10. Lokaler och övningsfält (debiteras minst halvdag)
Övningsfältet Lilla Nyby (per dag) ............................................................................
Övningsfältet och rökövningshus (med värme) (per dag) ..........................................
Övningsfältet och rökövningshus (utan värme) (per dag) .........................................
Övningsfältet inklusive lektionssal och rökövningshus (per dag) ..............................
Lektionssal Lågan och Gnistan (per dag) ..................................................................
Lektionssal Lågan (per dag) ......................................................................................
Lektionssal Gnistan (per dag) ....................................................................................
Lektionssal Glöden (per dag) .....................................................................................
Konferensrum (per dag) .............................................................................................

1 133,00 kr
2 884,00 kr
1 957,00 kr
3 090,00 kr
1 545,00 kr
927,00 kr
927,00 kr
927,00 kr
515,00 kr

11. Arbetsprov - rullbandstest
Arbetsprov enligt AFS (per person) ...........................................................................

206,00 kr
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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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