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Sammanfattning 

SKR och SSR publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med 

Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet. Pandemin försköt förra årets 

avtalsrörelse vilket medförde att sotningsindexet då blev försenat. Det påverkar årets 

index.  
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Sotningsindex 2021 

För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av 

Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 

2002-09-12, ska nedanstående tabell användas för att fastställa sotningsindex.  

Sotningsindex 2021 gäller från och med 2021-04-01: 

(Detta index gäller för kommuner som även år 2020 tillämpade sotningsindex.) 

Det är två värden som ligger till grund för sotningsindex. Dels är det löneökning på 

medianlön för sotare enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares 

Riksförbund (SSR) och Svenska Kommunalarbetareförbundet, (2,0 % från 1 april 

2021). Det andra värdet är Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari 

(1,4  % 2021).  

Sotningsindexet för 2021 är 1,88 %. Beroende på när sotningsindex infördes för förra 

året och när det införs i år så behöver hänsyn tas till eventuella påslag för nuvarande år 

och överskott från föregående år. Vid senare införande justeras indexet så att värdet av 

uppräkningen för 12 månader ska kunna erhållas under färre månader. 

Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index 

infördes för 2020 och när det införs för 2021, Beräknade värden där dessa faktorer är 

inräknade kan utläsas i tabellen nedan. Pandemin försköt förra årets avtalsrörelse 

vilket medförde att sotningsindexet då blev mycket försenat. För de kommuner som 

för 2020 höjde taxan från den 1 februari 2021 eller senare innebär det att det finns ett 

så stort överskott från 2020 års höjning att det orsakar en sänkning av indexet i år.  

 

Införande av index 01 nov 2020 01 dec 2020 01 jan 2021 01 feb 2021 01 mar 2021 

1 april 2021 1,60% 1,09% 0,24% -1,41% -6,06% 

1 maj 2021 1,75% 1,18% 0,26% -1,54% -6,61% 

1 juni 2021 1,92% 1,30% 0,29% -1,70% -7,27% 

1 juli 2021 2,13% 1,45% 0,32% -1,88% -8,08% 

1 augusti 2021 2,40% 1,63% 0,36% -2,12% -9,08% 
Tabell 1, Justerat sotningsindex beroende på när det infördes för 2020 och införs för 2021. 
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Vid frågor eller andra behov av justerade indexberäkningar går det bra att kontakta 

info@skr.se, 08-452 70 00. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
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