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Taxa för räddningstjänstens externa tjänster Giltig fr o m 2023-01-01 

 

Allmänna bestämmelser 

Minsta debiteringstid är 1 timme. Påbörjad 1: a timme räknas som hel timme. 
Tidräkning sker från avfärd till hemkomst på brandstationen (inklusive eventuella 
återställningsarbeten). Om materiel förkommit, förstörts eller förbrukats debiteras 
låntagaren för fulla återanskaffningsvärdet eller reparationskostnaden. 
 
Vid externa tjänster/arbeten ska arbetsrapport skrivas. Arbetsrapporten inlämnas till 
administration för fakturering. Vid arbete eller uthyrning av materiel som ej medtagits i 
denna taxa äger räddningschefen eller den han har utsett rätt att bestämma avgiften. 
 
Räddningstjänstens fordon kan inte hyras av enskild eller företag. Taxan nedan anger 
kostnaden för räddningstjänstens fordon i samband med arbeten som utförs med 
räddningstjänstpersonal, t.ex. uppdrag som utförs för internt inom kommunen, för 
enskilds eller företags räkning. Debitering sker alltid både för fordon och personal. 
 
Behövs materielen i kommunal räddningstjänst skall materielen återlämnas omedelbart. 
 

Ny taxa 

Taxor som inte är tvingande för en större allmänhet utan endast berör en mindre andel, 
kan beslutas i den nämnd som ansvarar för tjänsten, i detta fall kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen har möjlighet att för varje kalenderår höja den fastställda avgiften 
med en procentsats som motsvarar förändringen i prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV).  
 
Höjning/sänkning av avgift 
Finner Kommunstyrelsen att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av 
avgiften, äger nämnden att för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om 
detta. 
 

Ändring av taxan 

Kommunstyrelsen får för varje kalenderår besluta om att höja den angivna timtaxan, 
med en procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. 
 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2022. 
 
Regleringen sker för att följa utvecklingen i fasta löner och priser. Prisindex för 
kommunal verksamhet är avsett att användas för kommunerna som underlag vid 
beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser och tas fram av Sveriges 
kommuner och regioner. (SKR). 
 

Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunstyrelsen. 
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Taxa för räddningstjänstens externa tjänster Giltig fr o m 2023-01-01 

 

 

Personal och Fordon 

Mervärdesskatt tillkommer på priserna 

 

Personal  

Personal, arbetskostnad per timme 525 kr 

Trafikdirigering, arbetskostnad per person och 
timme 

525 kr 

  

Fordon – vattentransport inklusive förare  

Arbetsersättning, per fordon och timme 1 230 kr 

Bandvagn inklusive förare  

Arbetsersättning, per fordon och timme 2 200 kr 

Övriga fordon  

Ersättning lätt fordon, pris per mil 30 kr 

 

Räddningsmaterial 

Mervärdesskatt tillkommer på priserna 

 

Pumpar/Motorspruta  

Kap. motsv. klass 1 (max 500 l/min) exkl bensin,  
pris per tim 

299 kr 

Kap. motsv. klass 2 (501-1200 l/min) exkl bensin,  
pris per tim 

465 kr 

Kap. motsv. klass 3 (mer än 1200 l/min) exkl 
bensin, pris per tim 

  
594 kr 

Dränkbar pump  

1-fas, första dygnet, pris per dygn 281 kr 

Följande dygnskostnad, pris per dygn 159 kr 

  

 
 

Fyllning av lufttuber  

1 x 2,5 – 7 liter, pris per styck 132 kr 

2 x 3 – 7 liter, pris per styck 193 kr 

1 x 10 – 15 liter, pris per styck 193 kr 

 
Övrigt 

 

Joniseringsmaskin, pris per dygn 200 kr 

Rökalstrare inkl vätska, pris per dygn 450 kr 

Vattenbassäng ”självresande”, pris per dygn 500 kr 
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Taxa för räddningstjänstens externa tjänster Giltig fr o m 2023-01-01 

 

 

Automatiska brandlarm  

Okynnes- eller felaktig alarmering av räddningsstyrka  
via automatiskt brandlarm eller sprinkler   

6 673 kr 

Återupprepat automatlarm inom 24 timmar,  
per utryckning       

10 000kr 

Årsavgift för automatiskt brandlarm/nyckelhantering 2 750 kr 

Inkoppling till räddningstjänstens system för privata fastigheter 6 000 kr 

Nyckelhantering  1 000 kr 

 

Hyra av övningsfält för varmröksövning  

Hyra med en handledare och utrustning ex. brandbil, traktor, 
övningsmaterial, brandkläder, andningsskydd,  

pris per timme      

1 500 kr 

Extra handledare, pris per timme 525 kr 

Tvätt 

Tvätt av externa larmställ, pris per styck 100 kr 
 

Kurs och konferensverksamhet  

Mervärdesskatt tillkommer på priserna 

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA utbildning, (3 tim) 1–5 
deltagande, pris per tillfälle 

2500 kr 

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA utbildning, (3 tim) 
6–15 deltagande, pris per tillfälle 

5500 kr 
 

Hjärt- och lungräddning, HLR utbildning inkl hjärtstartare (2 tim)  
3–5 deltagande, pris per deltagare  

800 kr 
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