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Revidering av räddningstjänstens taxa för externa arbeten

INLEDNING
Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt
uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån persOnalkostnads-
ökningarna.

Taxan söm avses i denna framställning gäller externa arbeten.

Beredning

Bilaga KS  2019/187/1, missiv  .

Bilaga KS  2019 /187  /  2 räddningstjänstens taxa för externa arbeten

Yrkande  _
Anders nelsbo (C) yrkar "  ' -

att ledningsutskottet föreslår att kommunStyrelsen beslutar

a_tt räddningstjänstens taxa för externa arbetet höjs från  1' januari 2020 med 6, 3%,

enligt Bilaga KS  2019/187/2.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

&  räddnings'tjänstehs taxa för externa arbetet höjs från  1  januari 2020 med  6,3%,
enligt Bilaga KS  2019/187/2.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Revidering av räddningstjänstens taxa för externa arbeten

Bakgrund

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt

uppdragit till kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökning—

arna.

Ärende

Taxan som avses i denna framställning gäller externa arbeten. Med externa arbeten

avses främst sådana inom den kommunala verksamheten.  I  de fall tjänsten avser den

privata marknaden skall den inte kompetens- eller tidsmässigt rimligen inte kunna

erhållas på annat sätt.

Den sista höjningen Skedde i november 2012och därför föreslås en höjning om

6,3  %  och innefattar personalkostnadsökningarna 2013-2019.

Förslag till beslut

Räddningstjänsten Sala-Heby föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt räddningstjänstens taxa för externa arbeten höjs från 2020-01-01med 6,3  %  en—

ligt bilagt taxeförslag.
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Räddningstjänstens taxa för externa arbeten

KFS 068 revision 04

TAXA

ANTAGEN: 2019-

GÄLLER FRÅN OCH MED: 2020-01-01

ERSÄTTER:

Priserna gäller exklusive moms.

§ 1.  Personal

Brandingenjör 800 kr/tim

Brandinspektör 630 kr/tim

Insatsledare 630 kr/tim

Styrkeledare » 603 kr/tim

Brandman 490 kr/tim

Påbörjad halvtimme debiteras. Minsta debitering är en timme.

§ 2. Materiel

Räddningsfordon och materiel som hyrs ut förutsätter oftast medverkan av

räddningstjänstens personal.

Uthyrning av materiel och tjänster får inte ske i en sådan omfattning att det inverkar

negativt på beredskapsnivän.

Av hyrestagare skadad materiel debiteras enligt nyanskaffningsvärdet.

a. Fordon

Tunga fordon (typ släckbil  reservbil) 511 kr/tim

Lätt bil (typ VW-buss) 246 kr/tim

Påbörjad halvtimme debiteras.



  b. Särskild materiel .-_ få til...—"

Brandslag (per  längd) "7'0 kr/dygn 1,

c. Lokaler

Brandövningsfält ' 1.400'k14/ fyra tim. EV förbrukningsmateriel
' . och servicepersonal tillkommer.

Minimiersättning 1.400  kr.

Lektionssalen brandstationen 1.200  kr per dag

§  3. Tjänster och service

a. Utbildning

Brandskyddsutbildning

Instruktör, kursförberedelser
Vid kundanpassning och åtgärder utanför ordinarie kursinnehåll.
Restid

BKA, brandkunskap för alla. Utbildning, teori och praktik  4  tim.
Rekommenderat antal 12 deltagare. Dock faktureras alltid för minst
8  deltagare (3.656 kr)

.S'jukvårdsutbildning

Hjärt- och lunglivräddning (HLR). Rekommenderat antal 12
deltagare. Dock faktureras alltid för minst  5  deltagare  (1.530  kr)

b. Automatiskt brandlarm

Ärlig abonnemangsavgift

Onödig utryckning enligt särskilt avtal mellan
räddningstjänstens personal och anläggningsägare

c. Rullbandstest

Rullbandstest

SMO/Sökande till deltid

d. Andningsskydd

Revisionsbesiktning andningsventil/mask

Revisionsbesiktning regulator

618 kr/tim  _

309 kr/tim

457  kr/deltagare

306  kr/deltagare

Enligt avtal

4.342 kr/larm

223 kr

Utan avgift

350 kr/st

372  kr/st

Vid  reparation tillkommer  kostnad för arbetstid och reservdelar till dagspris.

Revisionsbesiktning av luftflaskor sker externt och debiteras provningskostnad till
dagspris.



§  4.  Luftfyllning

Upp till 20 liter behållarvolym 70 kr /paket

Över 20 liter behållarvolym 139 kr/paket

a. Slangvårdsservice

Tvättning, provtryckning, torkning och omveckning 135 kr/längd

Lagning av slang 1-3 hål 122 kr, därutöver 35 kr/hål

Montering av slangkoppling _ 170 kr/par

Slangkopplingar Enligt gällande dagspris.

b. Gravyrtjänster

Mindre än  -  25 tecken —mindre än 1,5 kvdm 5  kr/tecken, minimipris 57 kr

Mer än  — 25 tecken —mindre än 45 tecken 6  kr/tecken

Mer'än  — 45 tecken _ 3  kr/tecken

Yta större än 1;5 kvdm  — tillägg per kvdm 15 kr

Större beställningar Offereras särskilt.

c. Brandredskap

Lån brandsläckare (exklusive laddning) 100 kr/dygn.
Minimiersättning ett dygnspris.


