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Indexjustering av sotningstaxa 
Sedan 1998 rekommenderar inte Svenska Kommunförbundet taxenivån för 
de lokala sotningstaxorna. Beslut om ersättning till skorstensfejarmästaren 
och sotningstaxa sker numera i varje enskild kommun baserat på lokala för-
utsättningar. 

De lokala förhandlingarna med berörda skorstensfejarmästare har överlag 
fungerat väl men från många håll har ändå framförts önskemål om hjälpme-
del vid justering av ersättningen till skorstensfejarmästaren med hänsyn till 
den allmänna kostnadsutvecklingen. 

Kommunförbundet har under våren tillsammans med Sveriges Skorstensfeja-
remästares Riksförbund utarbetat ett förslag till hur en årsvis indexregelering 
av ersättning och sotningsstaxa skall kunna ske 

Sotningsindex 

Indexet redovisar årligen den procentuella förändring som sker avseende 
lönerelaterade kostnader och övriga omkostnader. 

Indexberäkningen bygger på schablonmässigt antagande att den lokalt fast-
ställda timtaxan till 80 procent består av lönerelaterade kostnder och 20 pro-
cent övriga omkostnader. Sotningsindexet framräknas med 80 % av löneök-
ningar och 20 % av KPI´s förändringstal under föregående 12-månaders-
period 

Lönedelen beräknas på ändrade kostnader för löner enligt branschens riksav-
tal, dock högst motsvarande Huvudöverenskommelsen mellan Svenska 
Kommunförbundet och Svenska Kommunalarbetareförbundet.  

Exempel på indexberäkning bifogas- se bilaga 1. 
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Indextalet kan också påverkas av  eventuella kostnadsförändringar på grund 
av lag som påverkar arbetsgivarens kostnader (exempelvis införande av fler 
semesterdagar). 

När kommer indexet? 

Med hänsyn till att sotningsbranschens dominerande kostnad är löner publi-
ceras sotningsindex i anslutning till löneavtalens revisionsdatum. F n löper 
löneavtalen med revisionstidpunkter från 1 april resp år. Det betyder att sot-
ningsindex publiceras i mars månad. När centrala förhandlingar om nya lö-
neavtal skall träffas blir publiceringen beroende av när dessa förhandlingar 
slutförs. 

Var publiceras det? 

Sotningsindex kommer att publiceras på Svenska Kommunförbundets hem-
sida www.svekom.se 

Förslag till ändring i lokala avtalet  

I de avtal som tecknats mellan kommun och skorstensfejarmästare före 1998 
föreskrivs i flertalet fall i § 9 att skorstensfejarmästaren erhåller ersättning för 
av kommunen ålagda arbetsuppgifter enligt central överenskommelse. Nå-
gon sådan central uppgörelse tecknas inte längre 

Ett förslag till ändrad lydelse av § 9 bifogas som vägledning för de kommu-
ner som kommer överens med skorstensfejarmästaren om att fortsättningsvis 
använda det ovan beskriva sotningsindexet – se bilaga 2. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Harald Ljung tel 08-452 
7444, Håkan Palling 08-454 7619 och Ulf Palm Juridik 08-452 7981  
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