Cirkulärnr:

1998:146

Diarienr:

1998/2214

Handläggare:

Harald Ljung

Sektion/Enhet:

Sektionen för Energi, Skydd och Säkerhet

Datum:

1998-09-11

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Räddningsnämnden
Räddningschefer

Rubrik:

Lokala förhandlingar om ny sotningstaxa

1998:146

Sektionen för Energi, Skydd och Säkerhet
Harald Ljung

1998-09-11

Kommunstyrelsen
Räddningsnämnden
Räddningschefer

Lokala förhandlingar om ny sotningstaxa
Överenskommelsen om lokala förhandlingar om ny sotningstaxa behandlades av Kommunförbundets styrelse den 4 september. Det konstaterades att
ett antal kommuner kan behöva ytterligare information och hjälp från Kommunförbundet för att kunna genomföra lokala förhandlingar. I avvaktan på
att sådan information kan ges till kommunerna beslöt styrelsen att bordlägga
ärendet till styrelsesammanträdet den 23 oktober.
Kommunförbundet kommer med anledning av styrelsens beslut att tidigarelägga de aviserade konferenserna. De nya konferenstillfällena blir den 8
oktober, på hotel Arlandia, Stockholm och den 12 oktober, hotel Opalen i
Göteborg.
Konferensinbjudan kommer att sändas inom kort.
Vid konferenserna kommer vi att redovisa de juridiska förutsättningarna för
de nya taxeförhandlingarna och ge möjligheter till frågor om de lokala sotningsavtalen. Vi kommer vidare att presentera en modell för att bestämma
taxenivån utifrån lokala förutsättningar och föra en diskussion om vilka kvalitetskrav som kommunen bör ställa på sotningsverksamheten. Härutöver
räknar vi också med att Försvarsdepartementet redovisar läget vad det gäller
sotningsmonopolets framtid.
Vi har i tidigare cirkulär ( 1998:126) informerat om att vi arbetar med att ta
fram förslag till ekonomiska nyckeltal och andra basfakta som krävs för att
bestämma en skälig taxenivå på lokal nivå.
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Redan nu vill vi peka på några nyckeltal som kan vara viktiga att ta fram inför taxeförhandlingarna:
•

Omsättning per anställd sotare

•

Vinst per timme

•

Vinst per anställd sotare

•

Teoretisk intäkt beräknad utifrån aktuell timtaxa och totalt arbetad tid
jämfört med den faktiska intäkten i rörelsen.

Vid konferenserna kommer vi att presentera ett urval nyckeltal från ett antal
sotningsdistrikt baserade på årsredovisningar insända till Patent -och registreringsverket.
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Sten Åke Bylund
Direktör
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