Räddningsnämnd
TAXA:
Debitering

Påbörjad halvtimme debiteras som fullgjord halvtimme. För
myndighetsutövning debiteras lägst en (1) timma per tillfälle.

Moms
Momsfrihet gäller för myndighetsutövning (1.1-1.3) och inom kommunal
verksamhet.
Avvikelser
Räddningschefen, eller den hen därtill delegerar, äger rätt att träffa avtal om
rabatterade avgifter för större uppdrag åt företag, myndigheter, organisationer
och enskilda.
Inom räddningstjänstsamarbetet Räddsam F tillämpas priser överenskomna
mellan
medlemskommunerna. Ersättning för övriga räddningstjänstsamarbeten
regleras i särskild ordning av räddningsnämnden.
Indexuppräkning
Avgifterna för 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 4.3 och 4.4 räknas upp från 1
januari varje år med index för PKV. Tidigare har indexet reglerats genom KPI.
Indexuppräkningen för 2018 är 3,1 % utifrån SKL:s prisindex för 2017.

1. Myndighet
TAXA:

Fastställd
taxa 2019
exkl moms

Fastställd taxa
2019 inkl
moms

1.1 Grundavgift
Grundavgift för separat tillsyn enligt LSO eller LBE
Grundavgift för samordnad tillsyn, LSO & LBE
1.2 Rörlig avgift (per timme)
Ordinarie arbetstid
Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt
kollektivavtal.
1.3 Handläggning av egensotningsärende, per ansökan

2340
3191

851

851

2. Personal
TAXA:

2.1 Servicearbete (per timme)
Efter förfrågan.
Ordinarie arbetstid (07.30-16.30)

403

Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt kollektivavtal
Bilkostnad tillkommer.
2.2 Utbildning (per timme)
Ordinarie arbetstid
Under övrig tid tillkommer ökade personalkostnader enligt kollektivavtal
Kurser offereras, se nedan.

3. Automatiska brandlarm
TAXA:

Onödigt larm

541

Kostnad per larm som inte orsakats av brand eller annat nödläge.

4100

Årsavgift
Startavgift första kalenderåret för nytt larm
Avgift per följande kalenderår och anläggning för arbeten enligt
automatlarmsavtal.

2200
1700

4. Servicearbete
TAXA:

4.1 Tungt fordon (totalvikt > 3,5 ton), kr per timme

531

Personalkostnad enligt 2.1 tillkommer.
4.2 Lätt fordon (totalvikt högst 3,5 ton), kr per timme

319

Personalkostnad enligt 2.1 tillkommer.
4.3 Vattentransport, per lass (enbart för VA-verksamhet eller

dricksvatten)
Ordinarie arbetstid
Övrig tid

872
1284

4.4 Luftfyllning, per fyllning

Enkelflaska
Dubbelflaska
4.5 Restvärdesräddning debiteras enligt avtal med
Brandskyddsföreningen Restvärderäddning (RVR-tjänsten).

74
106

5. Materiel
TAXA:

Uthyrning i regel utan personal.
Uppkomna skador på materielen debiteras motsvarande reparationskostnad.
All uthyrning av materiel sker under förutsättning att den operativa förmågan
kan upprätthållas.
5.1 Brandslang, per dygn (oavsett slangdiameter)

Per längd (25 m) och dygn. Normalt högst 1 vecka.
Minsta debitering 1 dygn.
5.2 Handbrandsläckare pulver ABC 6 kg, per dygn

100 kr

30 kr

(fyllning enligt dagspris tillkommer vid användning)
5.3 Handbrandsläckare CO2, per dygn
(fyllning enligt dagspris tillkommer vid användning)

30 kr

6. Utbildning
TAXA:
Specialofferter bygger på aktuell kostnad för personal,
förbrukningsmateriel, mm. Ingångna avtal gäller. Faktisk kostnad för kost
debiteras. Inkluderar certifikat, reskostnad, utbildningsmaterial, fika.
6.1 HLR-utbildning
Hjärt- och lungräddning-utbildning, HLR (kr/utb)
HLR-LABC
Barn-HLR (ny taxa)
6.2 Brandkunskap

5 100 kr
6 600 kr
6 600 kr

Brandkunskap för alla, BKA (kr/utb)
6.3 Akut första omhändertagande

6 600 kr

LABC-utbildning (kr/utb), akut första omhändertagande
6.4 HLR med hjärtstartare
DHLR-utbildning (kr/utb)
DHLR repetitionsutbildning (kr/utb)

6.5 Heta arbeten-utbildning (kr/utb)

6.6 Skolutbildning (kr/klass)
Förskoleklass
Årskurs 2
Årskurs 5
Årskurs 8

5 100 kr
6 600 kr
2 100 kr
Följer
Brandskyddsföreningens
rekommenderade priser

1 600 kr
2 100 kr
2 100 kr
2 600 kr

6.7 Övningsfält
Uthyrning enligt offert (beror på hur fältet används och därmed slitage).
Räddningstjänstens personal debiteras enligt 2.1.
6.8 Utrymningsövning

2 100 kr

2 000 kr

