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Överenskommelse om sotningstaxa och kommunala årsarvoden till skorstensfejarmästaren från den 1 juni 1997
Kommunförbundets styrelse har den 25 april 1997 godkänt bifogade avtal
med Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) om sotningstaxa,
bilaga 1.
Avtalet innebär bl a att Kommunförbundet rekommenderar kommunerna
att anta ny sotningstaxa fr o m den 1 juni 1997 enligt den överenskommelse
som redovisas i bilaga 1.
att sänka de kommunala årsarvodena till skorstensfejarmästarna fr o m
samma datum motsvarande sänkningen av sotningstaxan.

Timpris
Överenskommelsen som avser tiden 1 juni 1997 - 31 mars 1998 innebär en
sänkning av timpriset från 266 till 256 kronor per timme.
Ersättningen i kronor per timme grundas på följande beräkning av kostnaderna
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Timpris
kronor

1996 års taxa efter reducering med retroaktiv höjning och beräknad produktivitetshöjning
Kostnadsökningar under 1997

250
9

Avgår: Retroaktiv taxesänkning 1/1 - 31/5 1997

- 3

Timpris 1/6 1997 - 31/3 1998

256

Frister
Längre frister för sotning och kontroll av brandskyddet har fastställts för
vissa objekt från den 1 juli 1997. Förlängda frister avser främst imkanaler i
småhus och mindre oljepannor. I många kommuner behövs övergångsregler
med successiv förlängning av fristerna bl a för att kvalitén i sotningsverksamheten ska kunna garanteras i ett längre perspektiv.
En viktig del av avtalet är att SSR och Kommunförbundet föreslår att kommunerna i samråd med skorstensfejarmästarna ska utforma sådana övergångsregler. Möjligheterna att med bibehållen kompetens genomföra förlängning av fristerna varierar. Därför är det viktigt att övergångsreglerna
anpassas till behovet i respektive kommun.

Ekonomisk analys
En annan viktig del av avtalet är att underlaget för nästa förhandling om
sotningstaxa ska förbättras. SSR och Kommunförbundet räknar med att ett
50-tal sotningsdistrikt med databaserad arbetsstatistik ska medverka i en
ekonomisk analys av det föreskrivna sotningsarbetets lönsamhet. Bl a ska
använd tid för den lagreglerade sotningsverksamheten särredovisas. Det blir
då möjligt att jämföra beräknad och använd tid för detta arbete. Dessutom
ska resultaträkningar för 1997 användas för att bedöma det ekonomiska utfallet.

Utvecklingsarbete
Det utvecklingsarbete som SSR och Kommunförbundet åtagit sig enligt 1996
års avtal kan påverkas av den av regeringen tillsatta utredningen om utveckling av sotningsväsendet. Därför är parterna ense om att nu avstå från
att framlägga de planerade förslagen till förändringar.
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Protokoll
Avtalet innehåller inte någon överenskommelse om ersättning för protokoll.
SSR "hemställer" dock i ett meddelande till räddningsnämnderna 1997-04-14
att taxan ska kompletteras med bl a avgift för protokoll. Hittills har
skorstensfejarmästarna genom det kommunala årsarvodet fått ersättning för
att dokumentera brister som medfört krav på åtgärder. I detta avseende innebär det nya avtalet inte någon ändring jämfört med tidigare taxor.
Det under förhandlingarna om sotningstaxan aktualiserade ersättningskravet
avser även anläggningar som är helt felfria. SSR hänvisar till att kontroll av
brandskyddet fr o m den 1 juli 1997 alltid bör dokumenteras enligt Statens
Räddningsverks allmänna råd.
Överenskommelse om ersättning för protokoll saknas i avtalet beroende på
alltför stora skillnader mellan parternas bedömning av tidsåtgången för att
dokumentera vad som kontrollerats i helt felfria anläggningar. Enligt Kommunförbundets rapport "Minska statens regelstyrning" (ISBN 91-7099-609-1)
är allmänna råd inte bindande för vare sig myndigheter eller enskilda.
Kommunförbundet och SSR har dessutom inte något uppdrag att förhandla
om ersättningar för protokoll enligt normalavtalet mellan kommunen och
skorstensfejarmästaren.
SSR:s förslag till blankett och administrativa rutiner kan förenklas. Bifogade
förslag till blankett, bilaga 2, kan framförallt användas i anläggningar utan
fel och brister. Enligt Kommunförbundets bedömning innehåller förslaget
vad som enligt Statens Räddningsverks allmänna råd bör dokumenteras vid
varje kontrolltillfälle. Förslaget överensstämmer också i allt väsentligt med
den del av SSR:s blankettförslag som avser felfria anläggningar. Ett annat
alternativ är att använda fakturan för att dokumentera kontrollen i dessa
anläggningar genom t ex följande upplysning: "Brandskyddet har enligt 17 §
räddningstjänstlagen kontrollerats utan anmärkning." Alternativet förutsätter att fakturan inte översänds när sotningen aviseras. Ett tredje alternativ
är att ägare eller innehavare av felfria anläggningar får avgöra om kontrollen
bör dokumenteras och i så fall komma överens med skorstensfejarmästaren
om ersättning för merarbetet. Kommunala beslut i dessa frågor blir då
överflödiga.
Kommunerna har således flera alternativ att välja mellan för att påverka
kostnaderna. SSR:s krav skulle medföra större kostnadsökningar än den
överenskomna sänkningen av timpriset för sotningen. Kommunförbundet
föreslår därför att kommunerna antingen kräver att kostnaderna begränsas
till rimlig nivå eller avstår från beslut om hur kontrollen ska dokumenteras i
felfria anläggningar så att anläggningarnas ägare eller innehavare får valfrihet.
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Grundavgift
Rubriken "Inställelseavgift - Fast avgift" i föregående års taxa har nu ändrats
till "Grundavgift". Texten "per gång och man" har ändrats till "per gång".
Antalet minuter som ligger till grund för avgiften ändras endast i samband
med nya beräkningar av den genomsnittliga tidsåtgången.

Omräkning av taxan och årsarvodena
Omräkning av objekttaxan och underlag för objektpriset (minuter per objekt)
redovisas i bilaga 3 och 4. De omräknade årsarvodena till skorstensfejarmästarna framgår av bilaga 5.
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