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§ 01 Mötets öppnande 

Protokoll 3 (3) 

Dnr: 

Ordförande Henrik Nilsson Bokor (s) hälsar alla välkomna till dagens direktionsmöte som sker 
digitalt via Teams. Upprop av tjänstgörande ledamöter sker. 

§ 02 Val av justerare 

Beslut: Maria Ixcot Nilsson tillsammans med ordförande väljs att justera dagens protokoll. 

§ 03 Protokoll från f"öregående sammanträde 

Föregående mötesprotokoll från december är inte justerat och får därmed tas upp vid nästa möte i 
mars. 

§ 04 Indexjustering av taxor för sotning & brandskyddskontroll 

RäddningschefHans Erlandsson redogör för nationellt sotningsindex 2020. SKR och SSR 
publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om att 
tillämpa indexet. Sotningsindexet 2020 kommer sent eftersom att avtalsrörelsen blev försenad 
under 2020 på grund av coronapandemin. Taxorna indexregleras årligen och sotningsindex 
infördes i förbundet i september 2016. 
Indexinförandet i förbundet gäller från och med l februari 2021 och indexuppräkningen är 4,47 %. 

Det är två olika taxor som berörs av beslutet, dels för sotning och rengöring som utförs av 
entreprenör, dels brandskyddskontroll som utförs som myndighetsutövning. 

Förbundsdirektionen beslutar: 

att fastställa indexreglerad taxa för sotning och rengöring (Bilaga. l) samt taxa för 
brandskyddskontroll (Bilaga 2) att gälla från och med l februari 2021. Beslutet skickas 
sedan till respektive kommunfullmäktige för information. 

Ordjörande Henrik Nilsson Bokor tackar jör visat intresse ochjörklarar mötet för avslutat. 



Handläggare 

Räddningstjänstf6rbundet 
Emmaboda- Torsås 

Hans Erlandsson 
Telefon 0471-24 9881 

Sotningsindex 2020 

Sammanfattning 

Datum Dnr-nummer 
2020-12-17 

Direktionen RFET 

SKR och SSR publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med 
Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet. Sotningsindexet 2020 kommer 
sent eftersom att avtalsrörelsen fårsköts pga pandemin. Berörda kommunerna 
uppmanas att så snart som möjligt justera taxorna utifrån indexet. 

Taxorna indexregleras årligen enligt cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting. Sotningsindex 
infårdes i fårbundet l september 2016. 

Det är två värden som ligger till grund för sotningsindex. Dels är det löneökning på 
medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares 
Riksförbund (SSR) och Svenska Kommunalarbetareförbundet, (3,4 % från l 
november), men högst motsvarande Huvudöverenskommelsen mellan SKR och 
Svenska Kommunalarbetarefårbundet (2,0 %). Det andra värdet är 
Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari (1,0 %). 

Beroende på när sotningsindex infördes fårra året och när det införs i år så behöver 
hänsyn tas till eventuella påslag för nuvarande år och överskott från föregående år. 
Eftersom att sotningsindexet är sent 2020 blir det vid införandet större påslag. För att 
begränsa de effekterna uppmanas kommunerna att så snart som möjligt fastställa de 
nya taxorna. SKR och S SR har också gjort en mindre justering i beräkningen när ev. 
överskott från fåregående år beaktas i det nya indexet, för att bättre hantera större 
påslag. Beräknade värden där dessa faktorer är inräknade kan utläsas i tabellen nedan. 

Tjansteskrivelse IndeXlustering av taxor for sotning & brandsk)'ddskontroll 

Postadress Gatuadress Telefon Telefax 
Box 42 Jämvägsgatan 41 0471-249881 0471-249887 
361 21 Emmaboda E-post: hans.erlandsson@rfet.se 
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Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index infördes 2019 och 

när det införs 2020, enligt följande: 

.. -- --

t Införande av index 1 april 2019 l maj 2019 l juni 2019 1 juli 2019 

l november 2020 2,08% 1,89 % 1,65 % 1,37% 

l december 2020 2,60% 2,40% 2,17% 1,89% 

l januari 2021 3,47 % 3,27% 3,03 % 2,755 

l februari 2021 5,20% 5,00% 4,76% 4,47 % 

1 mars 2021 10,40 % 10,19 % 9,94% 9,63 % 

Införandet av index hos oss gjordes den 1 juli 2019 och är beräknad att införas 1 februari 2021 = 
4,47%. Priserna är även öresavrundade. 

F örslag till beslut: 

Att anta ny indexuppdatering för 2020 enligt framtaget sotningsindex. Höjningen av taxan omfattar 
sotning (entreprenör) och brandskyddskontroll (myndighetsutövning). Information till respektive 
fullmäktige kommer att ske. 

Hans Erlandsson 
Räddningschef 
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Taxa sotning och rengöring 2021-02-01 - 2021-06-30 
Tillämpningsområde: 
Medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Emmaboda 
och Torsås. 

För utförande av föreskriven sotning/rengöring enligt 3 kap. 4 § lag om skydd 
mot olyckor (2003:778) utgår ersättning enligt denna taxa. 

Vid avbokning och ombokning gäller Punkt 3 ("För fastighetsägare gäller") 
första stycket ("Uppgiftslämnande och anmälan") i Arbetsordning för rengöring 
(sotning) inom sotningsdistrikt Emmaboda och Torsås kommuner. 

---------

Kronor 
exklusive 

moms 

1. Sotningsavgifter 
För inställelse inom fastighet för sotning utgår avgift enligt nedan angivet pris för aktuellt 
objekt. Avgiften debiteras fastighetsägaren. I avgiften ingår omhändertagande av de produkter 
(sot från konvektionsdelar och rökkanaler) som genererats vid sotningen*. Sotning ska utföras 
helgfria vardagar mellan kl. 07:00 - 17:00. Enbart ett Grundobjekt per bostad kan debiteras 
dock kan ett eller flera tilläggsobjekt tillkomma. 

I "Galler enbart sot som sotaren suger upp. 

1.1 I Grundobjekt 1 inklusive inställelse 
Avser lokaleldstad i en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus med en skorsten 
och en eller flera rökkanaler. 

316 

1.2 Grundobjekt 2 inklusive inställelse 
Avser fritidshus samt objekt i en- och tvåbostadshus, radhus, kedjehus med 
flera skorstenar oavsett antal rökkanaler samt alla pannor upp till 60 kwh 
oavsett flytande eller fast bränsle. 

1.3 Tilläggsobjekt för Grundobjekt 1 och 2 

1.4 

1.4.1 

Tillägg för ytterligare lokaleldstad eller panna inom respektive bostad oavsett 
utförande av ovanstående grundobjekt. 

Objekt i flerbostadshus, pannor över 60 kwh samt övrigt 
I Avgiften avser sotning av flerbostadshus, pannor överstigande 60 kwh samt 

övrigt som inte inryms under Grundobjekt 1 och 2. Ersättning uttas för faktisk 
tidsåtgång per person och timme. Tidsåtgången räknas från ankomst tills 

I sotningen slutförts. 

Erslittning för flera utförare får endast uttas, om förutslittningarna är sådana att 
objektet kräver detta. Observera att specificerad tidrapport ska flimnas. 

InstlUielseåvgift ~ flerbostadsiius~ pannor Över SÖ-kWhsamt" övrigrl' 
Inställelseavgiften avser sotning enligt punkt 1.4 och uttas per person och I 
tillfälle. 

Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsättningarna är sådana att objektet 
krliver detta. 

1.5 Extra inställelse 
I det fall aviserad sotning/rengöring inte kan utföras på grund av att av
och/eller ombokning inte skett innan inställelse, utgår avgift enligt aktuellt 
grundobjekt samt eventuella tilläggsobjekt enligt ovan, som om sotningen 
utförts. 

2. Rengöring 

393 

444-

433 

.t.t3 

123 

4i9 

490 

163 

För inställelse inom fastighet för rengöring utgår avgift enligt nedan angivet pris. Avgiften 
~~bite~as fal)tighetsägaren. 1 avgiftenl!l9~~ ~()~tna~~f! f9~c!.~n t~~~is~a. utrlJsll'!ing ~om 

Kronor 
inklusive 

moms 
(25%) 

410,00 

491,25 

M1,5O 

541,25 

~ 

153,75 

i86,25 

612,50 

203,75 
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2.1 Timersättning - ordinarie arbetstid 
För rengöring av imkanaler uttas ersattning för faktisk tidsåtgång per person och 
tillfälle. Ordinarie arbetstid är helgfria vardagar kl 07:00 och 17:00. Tidsåtgången 
raknas från ankomst tills arbetet slutförts i lokalen. 

Erstittning för flera utförare får endast uttas om förutsattningama ar sådana att objektet 
kraver detta. Observera att specificerad tidrapport ska famnas. 

2.2 Inställelseavgift - ordinarie arbetstid 

2.3 

2.4 

För rengöring under ordinarie arbetstid (helgfria vardagar kl 07:00-17:00) uttas en 
inställelseavgift per person och tillfälle. 

Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsattningama ar sådana att objektet kräver 
detta. 

Timersättning - utom ordinarie arbetstid 
För rengöring av imkanaler utom ordinarie arbetstid (helgdagar och röda dagar 
oavsett klockslag samt helgfria vardagar kl 17:01 - 06:59), uttas ersattning per 
person och tillfalle. Tidsåtgången räknas från ankomst tills arbetet slutförts i 
lokalen. Varje påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme. 

Ersattning för flera utförare får endast uttas om förutsattningama ilr sådana att objektet 
kraver detta. Observera att specificerad tidrapport ska famnas. 

Inställelseavgift - utom ordinarie arbetstid 
För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid (helgdagar och röda dagar oavsett 
klockslag samt helgfria vardagar kl 17:01 - 06:59), uttas en installelseavgift per 
person och tillfalle. 

Avgift för flera utförare får endast uttas om förutsattningama för objektet kraver detta. 

I 
I 

I 

r 

I 

I 

L 
3 Basår och årlig justering av taxan 

Taxans basår ar augusti 2016. Taxan revideras årligen i enlighet med aktuellt 
sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges Skorstensfejarmastares 
Riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner. Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda-Torsås ska från och med år 2017, indexinförande 1 juli, årligen justera 
taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex som meddelas i cirkulär av Sveriges 
Kommuner och Regioner. 

490 612,50 

246 307,50 

735 918,75 

735 918,75 
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Taxa för brandskyddskontroll 2021-02-01 - 2021-06-30 

1 

Tillämpningsområde 
Medlemskommunerna i Räddningstjänstförbundet Emmaboda och 
Torsås. 

För utförande av föreskriven brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lag om skydd 
mot olyckor (2003:778) utgår ersättning enligt denna taxa. 

Objekt i småhus 

1.1 Inställelse för utförande av brandskyddskontroll Helårsbebott hus 

Inställelse för utförande av brandskyddskontroll Fritidshus 

1.2 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal: 

1.3 Kontroll av ytterligare eldstad: 
ansluten till rökkanal i samma skorsten som i 1.2 

1.4 Särskilt Brandskyddskontroll: 
Förhöjd inställelseavgift för kontroll utöver normalt planerat arbete. 
Fastighetsägaren begär själv kontroll för att säkert kunna elda i sin eldstad. 
T.ex. efter uppehåll i regelbunden brandskyddskontroll/sotning. 
Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal. 

1.5 Tilläggsavgift: 
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning 
eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris som anges i 4.3 

2 Övriga objekt 

2.1 Kontrollavgift: 
Kontrollavgift utgår med pris (timersättning) som anges i 4.3 

3 Avgift för efterkontroll 

3.1 Forsepärat utförd efterkontroll av fÖrelagd brandskyadsåfgardutgår 
ersättning med pris (timersättning) som anges i 4.3 samt transportersättning . 

4 Särskilda bestämmelser 

Kronor 
.tG8 kr 
176 kr 

280 kr 
293 kr 
M+kr 
645 kr 

224 kr 
234 kr 

393 kr 
411 kr 

M+kr 
645 kr 

68i 
kr/tim 
717 kr 

4.1 Då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte 
förelegat, utgår ersättning för såväl den ordinarie inställelsen som för den extra inställelsen. 

För den ordinarie inställelsen (då kontrollen inte kunnat utföras) utgår ersättning för småhus med 
Grundavgift enligt 1.1 eller för övriga objekt enligt 2.1 med timersättning för faktiskt nedlagd tid 
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(restid och administration) som beraknas enligt 4.3. 

För den extra instalIeisen utgår ersättning för småhus med Grundavgift enligt 1.1 och 
Kontrollavgift enligt 1.2 eller för övriga objekt Kontrollavgift enligt 2.1. 

4.2 För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte ar tillgängligt under 
ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.3. samt tillägg motsvarande de 
merkostnader som arbetet föranleder. 

4.3 Timersättning: 
Timersättning utgår per person. 
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvarts
timme som hel halvtimme. 

För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbö~ad halv
timme som hel halvtimme. 

Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 4.2 och 4.3 inräknas förflyttningstiden 
till och från arbetsplatsen. 

686 kr 
717 kr 

4.4 I angivna ersattningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för 
protokollering av brandskyddskontrollen. Protokollet skickas ut separat. 

5 Indexreglering av taxan 

5.1 Taxans basår är augusti 2016. Taxan revideras årligen i enlighet med aktuellt sotningsindex, 
som överenskommits mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges 
Kommuner och Regioner. Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås ska från och med år 
2017, indexinförande 1 juli, årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex som 
meddelas i cirkulär av Sveriges Kommuner och Regioner. 
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