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Lokala förhandlingar om ny sotningstaxa
Inför de lokala förhandlingarna om ny sotningstaxa vill vi fästa uppmärksamheten på nedanstående förhållanden.
Av cirkulär 1998:114 framgår att överenskommelse har träffats mellan
Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR) om lokala taxeförhandlingar. Överenskommelsen skall dock först
godkännas av Kommunförbundets styrelse den 4 september.
Flertalet kommuner har fått en hemställan om justering av sotningstaxan från
skorstensfejarmästarna. Enligt nu liggande förslag till överenskommelse skall
en eventuell taxejustering grundas på de ekonomiska förutsättningarna i
varje sotningsdistrikt. Till skorstensfejarmästarnas framställan har fogats ett
förslag till en schablonmässig uppräkning. Vi vill fästa uppmärksamheten på
att förslag till överenskommelse med SSR innebär att taxorna skall justeras
med hänsyn tagen till lokala förhållanden. Detta innebär att de lokala taxeförhandlingarna skall ta hänsyn till sotningsföretagets ekonomiska förutsättningar och inte från en schablonmässig uppräkning av en central taxa.
Vid den lokala taxeförhandlingen bör även hänsyn tas till företagets kompetens och marknadsvillkor.
Den centrala nivåjusteringen för de kommunala lönerna från den 1 april 1998
är 3.0 %. Närmare information om lönejusteringarna de kommande tre åren
framgår av Kommunförbundets cirkulär 1998:74 och 1998:100.
SSRs förslag till timtaxejustering innebär en höjning av timtaxan med 8.9 %
- 12.9 % beroende på tidpunkten för ikraftträdandet. Härutöver har SSR
också smugit in avsevärda förändringar av objektsavgifterna. Främst märks
höjningar av objektstiden för värmepannor, lokaleldstäder och imkanaler.
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Det är givetvis helt oacceptabelt att godkänna sådana höjningar utan
ingående ekonomisk dokumentation.
Kommunförbundet har inlett ett arbete med att ta fram bl a ekonomiska
nyckeltal och andra basfakta som krävs för att bestämma en taxenivå på det
lokala planet. Inför de lokala taxeförhandlingarna kommer vi vidare att
arrangera två konferenser som syftar till att ge ytterligare förhandlingsstöd.
Konferenserna är planerade till:
Stockholm den 20 oktober 1998
Göteborg den 22 oktober 1998
Fram till dess rekommenderar vi kommunerna att inte träffa avtal och att
begära in en fullständig ekonomisk redovisning för de senaste tre åren i enlighet med vad som framgår av § 7, mom 3 i normalavtalet. Efter förbundsstyrelsens beslut räknar vi med att sända ut ett förslag till vilka ekonomiska
nyckeltal som kan användas som grund för de lokala förhandlingarna.
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