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Lokala förhandlingar om ny sotningstaxa
Vid sammanträde den 23 oktober godkände Kommunförbundets styrelse
förslaget till överenskommelse mellan Svenska Kommunförbundet och
Skorstensfejarmästarnas Riksförbund angående lokala avtal om
sotnings-taxan, bilaga 1. Detta innebär att sotningstaxorna fortsättningsvis
kommer att bestämmas lokalt utan centrala överenskommelser.
Kommunförbundets kansli har tagit fram en ekonomisk redovisning baserad
på årsredovisningar inlämnade till Patent- och Registreringsverket och har
med ledning härav beräknat nyckeltal för 25 sotningsdistrikt, bilaga 2. I genomsnitt har sotningsdistrikten intäkter på ca 350 kr/timme under den period som timtaxan varit 256 – 266 kr/timme. Detta antyder att ekonomin
under förra räkenskapsåret var god men att omsättningen inom föreskriven
sotningsverksamhet sedan dess minskat. Det är en stor spridning i såväl resultat/anställd som omsättning/anställd.
I överenskommelsen om lokala förhandlingar ingår bl a att
Kommunför-bundet kommer att stödja kommunerna med rådgivning.

Hittillsvarande avtalsförhållanden
Flertalet kommuner har avtal med skorstensfejarmästare som överensstämmer med Svenska Kommunförbundet och Skorstensfejarmästarnas Riksförbunds normalavtal. Av normalavtalets 9 § framgår följande
”Skorstensfejarmästaren erhåller ersättning för av kommunen ålagda arbetsuppgifter enligt central överenskommelse mellan Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR).
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Övriga prestationer enligt 2 § skall ersättas enligt särskild av kommunen antagen taxa eller i icke taxebestämda fall enligt överenskommelse mellan
skorstensfejarmästare och kund.”

Kommande avtalsförhållanden
Enligt normalavtalets 9 § första stycke ska det kommunala årsarvodet bestämmas enligt central överenskommelse. Det kommunala årsarvodet som
baseras på innevånarantalet i sotningsdistrikten varierar från 11 500 till ca
75 000 kronor. Då någon central överenskommelse inte har träffats för innevarande år kan avtalsparterna fritt bestämma om och hur årsarvodet ska
justeras. En sådan justering bör för innevarande år enbart ta hänsyn till beslutade lönekostnadsökningar. Den kostnads- och intäktsredovisning som
efterlyses nedan ger för kommande år underlag till hur det kommunala
årsarvodet bör bestämmas.
Enligt 18 § räddningstjänstlagen får kommunfullmäktige föreskriva att avgift
ska erläggas för sotning och kontroll av brandskyddet. När kommunen driver verksamheten i egen regi är det naturligt att kommunen bestämmer taxan
med de begränsningar som följer av självkostnadsprincipen. I de fall kommunen valt att anlita en entreprenör för sotningsverksamheten är det kommunen som fastställer taxekonstruktion och taxenivå. Avtalet med entreprenören får ligga till grund för beräkning av taxan. Om kommunen upphandlat
entreprenörens tjänster enligt lagen om offentlig upphandling kommer upphandlingsresultatet att ligga till grund för den taxa som antas av fullmäktige.
Om tjänsten grundar sig på redan gällande avtal ankommer det på kommunen och skorstensfejarmästaren att komma överens om avgiftsnivån.
I det uppkomna läget bör kommunerna begära in kostnads- och intäktsredovisning rörande det föreskrivna sotningsarbetet enligt vad som framgår av
§ 7.3 i normalavtalet. Med redovisningen som underlag och resultat från förhandlingar kan taxan justeras inför nästa avtalsperiod. En sådan justering kan
baseras på beslutade lönekostnadsökningar. Lönekostnaderna utgör normalt
80 % av de totala kostnaderna. Det senaste centrala avtalet av sotningstaxan
som gick ut den 31 mars 1998 baserades på en timkostnad på 256 kr/tim.
Under augusti månad har Skorstensfejarmästarna i landet yrkat på lokala
prishöjningar baserade på ett av SSR centralt producerat material. SSR har
1998-10-20 tillskrivit Sveriges kommuner rörande sotningstaxa och ersättning
till sotningsdistrikten. I de nämnda breven beskriver SSR hur
kostnadsnivå-erna tidigare justerats teoretiskt med hänsyn till den allmänna
prisutveck-lingen. Enligt överenskommelsen med SSR ska emellertid
sotningstaxan i fortsättningen bestämmas utifrån lokala ekonomiska
förutsättningar och inte schablonmässigt kompenseras för kostnadsökningar.
Frågor besvaras av Harald Ljung, tfn 08-772 43 72 och Lars Nyström, tfn
08-772 41 18
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