Kommunal författningssamling
för Smedjebackens kommun
Fastställd av Kf

§ 65

§ 65

Den 2017-11-13

Dnr 2017/00481

Taxor och avgifter 2018, kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
1.
Avgifter för lokaler och idrottsanläggningar fastställs enligt fritidschefens förslag.
2.
Avgifter gällande räddningstjänstens verksamhet fastställs enligt räddningschefens
förslag.
3.

Avgifterna gäller från 1 januari 2018 och tillsvidare.

Ärendebeskrivning
Årligen ska kommunens taxor och avgifter ses över och om så behövs justeras av
kommunfullmäktige.
Fritidschefen har upprättat förslag till nya avgifter för hyra av kommunens lokaler och
idrottsanläggningar. Det innebär bl.a. att strötidstaxan tas bort och ersätts med ordinarie taxa
samt att avgifterna justeras för att bättre stämma mot Ludvika kommuns motsvarande avgifter.
Räddningschefen har utarbetat förslag till revidering av avgifter för räddningstjänstens externa
tjänster. Avgifterna har justerats genom anpassning till gällande lönenivåer.
Kommunchefen upplyser om att taxa för uthyrning av fordon, exempelvis hävare och
brandfordon, nyttjas vid enstaka tillfällen. Det är främst det kommunala bolaget SEAB som till
exempel hyr fordon i samband med utbyte av någon belysningspunkt eller vid ledningstryckning
av sjöledningar.
Yrkanden
Fredrik Rönning (S), Calle Morgården (MP), Lena Ludvigsson-Olafsen (S), Lotta Gunnarsson
(M), Gertrud Jernberg-Zernig (M), Göran Engström (C), Monica Forsgren (S), Vanja Larsson
(V), John Andersson (S) och
Helena Andersson (S)yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
_____
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PRISLISTA
Räddningstjänstens externa tjänster
fr.o.m. 2018-01-01
Antagen av Kommunfullmäktige 2017-11-13

Innehåll
A.
B.
C.
D.
E.
F.

G.

Personalkostnader
Extern utbildning
Tillsyn
Larmavgifter
Fordon
Materiel
1. Handbrandsläckare
2. Pumpar
3. Slang
4. Andningsskydd
5. Övrig materiel
Lokaler
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Tjänst

Pris exkl. moms

2017-xx-01

A Personalkostnader
450:-/tim
350:-/tim
320:-/tim
520:-

- Bevakning t. ex. säkerhetsvakt, efterbevakning
- Övrigt (teknisk service, fordonsförare m.m.) Påbörjad 1:a timme räknas som hel timme
-

därefter debiteras påbörjad 1/2 -timme
Uppsättning av flagglina inom Smedjebackens tätort (inkl. personalkostnad)

B Utbildning (kommunanställda)
-

Brandskyddsutbildning– ca:4 lektionstimmar. *1 (t ex SBA, brandskyddskontrollant)
Brandskyddsutbildning– ca:6 lektionstimmar. *1 (t ex brandskyddsansvarig)
Heta arbeten– enl. BFNN:s prislista . *2
Hjärt- och lungräddning – ca:4 lektionstimmar. *1
Docka i samband med kurs ”Hjärt- och lungräddning” –(torso)
Lunga till docka –(torso)
Utrymningsövning – (ej kommunal verksamhet). Kostnader för ev. materiel och
transporter inkluderat. Påbörjad 1:a timme räknas som hel timme därefter debiteras påbörjad
*1) Kaffe + bulle
*2) Kaffe + smörgås, lunch, kaffe + bulle

(20170101)

200:-/deltagare
300:-/deltagare
3 200:-/deltagare
200:-/deltagare
370:-/st
18:-/st
350:-/1:a tim
320:-/följande timmar

C. Tillsyn enl. LSO och LBE
1 100:700:-/tim

- Grundbelopp för tillsyn
-

Timdebitering vid tillsyn

D. Larmavgifter
- Felaktig alarmering av vaktstyrka via automatlarm 10% av prisbasbelop

(prisexempel 2017)

4 480:-/ larm
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Tjänst

Pris exkl. moms

2017-xx-01

E. Fordon (exklusive personalkostnad – uthyres endast med förare)
-

Hävare
Tyngre brandfordon med pump
Lättare brandfordon (Typ Pick-Up eller persontransportfordon)
Bandi
Skoter
Båt

650:-/tim
550:-/tim
325:-/tim
325:-/tim
250:-/tim
370:-/tim

F. Materiel och utrustningar
- 1.
-

Handbrandsläckare
Uthyrning av handbrandsläckare (använd släckare deb. omladdning)
Omladdning i samband med uthyrning, 6 kg pulver
Omladdning i samband med uthyrning, 12 kg pulver
Omladdning i samband med uthyrning, 5-6 kg kolsyra

- 2.
-

Pumpar (exklusive personalkostnad – pumpar uthyres endast med personal)
Pumpkapacitet upp till 900 liter/minut (exklusive drivmedel, personalkostnad och fordon)
Pumpkapacitet 900 liter/minut eller större (exklusive drivmedel, personalkostnad och fordon)
Länspump
350 liter/minut eller mindre

- 3. Slang
- Uthyrning av slang – 38 – 63 mm

90:-/dygn
450:-/st
750:-/st
450:-/st

60:-/tim
90:-/tim
250:-/dygn

120:-/st. 1:a dygn

Skadad uthyrd slang debiteras med nypris.

- Uthyrning av slang – 38 – 63 mm
-

Slangvård
Tvättning, torkning, provtryckning av 38 – 76 mm
Lagning
Omkoppling (Pris för kopplingar se nedan)
Byte packning

90:-/st. följande dygn

140:-/st
120:-/st
120:-/st
90:-/st
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Tjänst
-

Slang kopplingar eller hylsor / kopplingspar
38 mm
42 mm
63 mm
76 mm
Hylsor
38 mm
42 mm
63 mm
76 mm

Pris exkl. moms

2017-xx-01

750:-/par
770:-/par
900:-/par
930:-/par
30:-/st
35:-/st
40:-/st
50:-/st

- 4. Andningsskydd
- Räddningstjänsten åtager sig ej fyllning eller revisionsbesiktningar av luftpaket

-

5. Övrig materiel
Elgenerator (exklusive drivmedel)
Rökfläkt (endast eldriven)
Strålrör, grenrör, brandpostarmatur o. övrig slangarmatur
Arbetarskyddsmateriel som linor, stegar, säkerhetsselar, andningsskydd m.m uthyrs/utlånas ej

60:-/tim
250:-/dygn
90:-/st och dygn

G. Lokaler
- Lektionssal - Hel dag
- Lektionssal - Halv dag
- Kaffe i samband med hyra/lån av lektionssal

800:450:10:-/kopp

Vid Akut RVR, städning av Trafikverkets vägar och spår gäller priser enligt SBF Restvärdesenhetens prislista som justeras för personalersättning
i enlighet med arbetskostnadsindex, övriga ersättningar justeras i enlighet med konsumentprisindexförändring, under perioden juni-juni.

