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Kommunstyrelsen

Reviderad taxa för räddningstjänsten
KS2020/645/03
Förslag till beslut
1. Förslaget till reviderad taxa för räddningstjänstens verksamhetsområde
2021 antas.
2. Den reviderade taxan gäller från 2021-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Varje år görs en översyn och revidering av taxan för räddningstjänstens
verksamhetsområde enligt Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV)
som finns redovisat på Sveriges kommuner och regioner i oktober månad.
PKV beskriver den kommunala sektorns kostnadsutveckling. Basmånad
för indexuppräkning är oktober månad föregående år. Taxan är nu
uppräknad för både 2019 och 2020 då det inte gjordes någon revidering
inför 2020.
Räddningstjänstens föreslår indexuppräkning av antagen taxas fasta
avgifter och timavgifter att gälla från och med 2021-01-01
I taxa för räddningstjänstens verksamhetsområde som antogs av kommun
fullmäktige, 2019-06-17 §65, var avgifter för tillsyn enligt Lag om skydd
mot olyckor (LSO) och för tillsyn enligt Lag om brandfarliga och
explosiva varor (LBE) med under rubriken tjänster. Från och med 202101-01 ingår dessa avgifter i ny prislista för Sunne kommuns tillsyn enligt
lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn enligt lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Beslutsunderlag
Räddningschef Peter Bergström tjänsteskrivelse 2020-11-04
Förslag till prislista för räddningstjänsten 2021
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Anders Olsson
tf kommunchef
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Räddningstjänsten

Peter Bergström
Räddningschef

Förslag till prislista för räddningstjänsten 2021
TYP AV TJÄNST

pris

kr/tim

kr/dag

kr/vecka

PERSONAL
Allmänt (service etc.)
Instruktörer
Brandman
Vattentransport
UTBILDNING (pris/deltagare, inkl allt
materiel + fika)
- GBK ”Grundläggande brandkunskap”/pers
- HLR/LABCDE/pers

607 kr
751 kr
270 kr
616 kr + 18 kr/km + moms

623 kr
559 kr

Offert ska
lämnas

TJÄNSTER
Onödigt automatlarm/återställning
Inbrottslarm/Hisslarm

4093 kr
2045 kr

FORDON
Släckbil, Tankbil, Hävare
Terrängfordon

683 kr
442 kr

(med förare 1228 kr)
( - ” 959 kr)

Tid räknas från att fordonet lämnar station till dess fordonet är klart för nästa uppdrag
BÅTAR
Räddningsbåt, Buster

1228 kr

(inkl. förare)

ANDNINGSLUFT
Fyllning av luft, per paket

89 kr

ÖVNINGSANLÄGGNINGAR
Brandgivare

947 kr

Rökalstrare Dagspris ca:
Rökpatron Dagspris ca:

426 kr
130 kr/l
27 kr/st

LEKTIONSSALAR
Brandstationen, Sunne
- Halvdag = Halva priset
(Taxan uppräknas enligt PKV)

30 pers

1090 kr

