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Förslag till revidering av taxor för externa arbeten och tillsyn. 

Kommunfullmäktige har vid fastställande av räddningstjänstens taxor samtidigt uppdragit till 

kommunstyrelsen att revidera dessa utifrån personalkostnadsökningarna. 

Taxorna som avses i denna framställning gäller externa arbeten, tillsyn enligt lagen om 

brandfarliga och explosiva varor och tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. 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 hösten 2010 och därför föreslås en höjning om 7,5 % och innefattar 

kostnadsökningarna 2011-2013. 

Härmed föreslås att nämnda taxor höjs med 7,5 % enligt bilagt taxeförslag. 
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Bilaga 1: förslag till reviderad taxa för externa arbeten. 

Bilaga 2: Förslag till reviderad taxa för tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor. 

Bilaga 3: Förslag till reviderad taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor. 
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Räddningstjänstens taxa för externa 
arbeten 

KFS 068 revision 02 

TAXA 

ANTAGEN: 201X-XX-XX 

GÄLLER FRÄN OCH MED: 20XX-XX-XX 

ERSÄTTER: 2007/423, 2005/382 

Priserna gäller exklusive moms. 

§ 1. Personal 

Brandingenjör 

Brandinspektör 

Insatsledare 

Styrkeledare 

Brandman 

753 kr/tim 

593 kr/tim 

593 kr/tim 

567 kr/tim 

461 kr/tim 

Påbörjad halvtimme debiteras. Minsta debitering är en timme. 

§ 2. Materiel 

Räddningsfordon och materiel som hyrs ut förutsätter oftast medverkan av 
räddningstjänstens personal. 
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Uthyrning av materiel och tjänster får inte ske i en sådan omfattning att det inverkar 
negativt på beredskapsnivån, 

Av hyrestagare skadad materiel debiteras enligt nyanskaffningsvärdet. 

a. Fordon 

Stegbil 

Övriga tunga fordon (typ släckbil) 

Lätt bil (typ WV-buss) 

Påbörjad halvtimme debiteras. 

789 kr/tim 

481 kr/tim 

231 kr/tim 

b. Materiel vars inköpspris är större än 100000 kr 



Exempel: 

Brandpump klass II-III 

Mindre terrängfordon 

203 kr/tim. Minidebitering två timmar. Från 
andra dygnet 1106 kr/dygn. 

c. Materiel vars inköpspris är upp till 100 000 kr 

Exempel: 

Brandpump klass I 

Utskjutsstege 

Skarvstege 

d. Särskild materiel 

El-länspump 220 V 

Brandslang (per längd) 

Oljelänsa (per längd 

e. Lokaler 

Brandövningsfält 

Minimiersättning 1 317 kronor. 

§ 3. Tjänster och service 

a. Utbildning 

Brandskydd 

Instruktör, tom 15 deltagare 

96 kr/tim. Minimidebitering två timmar. 
Från andra dygnet 554 kr/dygn. 

140 kr/dygn End 2:a klass brandslag 

66 kr/dygn 

143 kr /dygn 

1 317 kr/fyra tim Ev förbrukningsmateriel 
och servicepersonal 
tillkommer 

Kurser, mer än 15 deltagare, teori och praktik 4 tim 

Kurser mer än 15 deltagare, endast teori 2-3 tim 

Hjärt- och lunglivräddning (HLR) 

581 kr/tim 

430 kr/deltagare 

171 kr/deltagare 

288 kr/deltagare, lägst 1693 kr/kurs 

921 kr/deltagare 

Tillkommer 345 kr/deltagare 

291 kr 

HLR samt D-HLR (D=defibrillator) 

Utbildning kompletterat med paket "Mini Anne" 

Kursförberedelse, restid 

b. Automatiskt brandlarm 

Anslutningsavgift 

Falska automatiska brandlarm enligt särskilt avtal mellan 

Räddninstjänstens personal och anläggningsägare 

c. Byte flagglina (inklusive chaufför) 

d. Rullbandstest 

1384 kr 

4085 kr/larm 

528 kr 

210 kr 



e. Nedtagning av katt inom Sala eller Heby kommuner. 528 kr 

Maskinstege endast inom insatszon (inklusive personal). 

Misslyckade insatser debiteras ej. 

f. Andningsskydd 

Revisionsbesiktning andningsventil/mask 

Revisionsbesiktning regulator 

329 kr/st 

350 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 

Över 20 liter behållarvolym 

a. Slangvårdsservice 

Tvättning, provtryckning, torkning och omveckning 

Lagning av slang 

Montering av slangkoppling 

Slangkopplingar 

b. Gravyrtjänster 

Mindre än - 25 tecken - mindre än 1,5 kvdm 

Mer än - 25 tecken - mindre än 45 tecken 

Mer än - 45 tecken 

Yta större än 1;5 kvdm - tillägg per kvdm 

Större beställningar 

c. Brandredskap 

Lån brandsläckare (exklusive laddning) 

66 kr/paket 

131 kr/paket 

12 7 kr/längd 

1-3 hål 115 kr, därutöver 33 kr/hål 

160 kr/par 

enligt gällande dagspris. 

5 kr/tecken, minimipris 54 kr 

4 kr/tecken 

2,50 kr/tecken 

14 kr 

Offereras särskilt. 

94 kr/dygn. Minimiersättning 
ett dygnspris. 


