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Överenskommelse om preliminär sotningstaxa och kommunala årsarvoden till 
skorstensfejarmästare från den 1 februari 1990 
 
Kommunförbundets styrelse uppdrog med anledning av ett kongressbeslut åt 
förbundskansliet (räddnings- och försvarssektionen) att till styrelsens 
decembersammanträde redovisa ett underlag som skulle belysa konsekvenserna av helt 
lokalt bestämd sotningstaxa. En mot denna bakgrund upprättad PM behandlades av 
förbundsstyrelsen den 19 december 1989. Förbundsstyrelsen beslöt härvid bl a att uppdra åt 
förbundskansliet att snarast träffa preliminär överenskommelse för 1990. På grund av dessa 
förhållanden har något beslut om förändring av sotningstaxan inför 1990 tidigare ej kunnat 
fattas. 
 
Efter överläggningar mellan Svenska Kommunförbundet och Sveriges 
Skorstensfejaremästare Riksförbund (SSR) har på grund av förväntade kostnadsökningar 
preliminär överenskommelse nu träffats om sotningstaxa och kommunala årsarvoden till 
skorstensfejarmästare fr o m den 1 februari 1990. Taxenivån framgår av bifogat PM. 
Förbundsstyrelsen har mot denna bakgrund vid sammanträde den 19 december 1989 
beslutat rekommendera kommunerna 
 
att anta den i PM föreslagna preliminära sotningstaxan att gälla fr o m den 1 februari 1990, 
 
att preliminärt höja de kommunala årsarvodena till skorstensfejarmästarna fr o m samma 
datum motsvarande höjningen av sotningstaxan samt 
 
att justera sotningstaxan och de kommunala årsarvodena ytterligare till den nivå och från 
den tidpunkt som överenskommes mellan Kommunförbundet och SSR efter träffad 
överenskommelse mellan SSR och SKAF om nytt riksavtal för 1990. 
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Sotningstaxa 1990 
 
TAXEHÖJNING 
 



Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) har 
kommit överens om en preliminär höjning av sotningstaxan för 1990. Taxenivån har således 
preliminärt fastställts till 212 kronor per timme med tillämpning fr o m den 1 februari 1990. 
Höjningen motsvarar en ökning av taxan med 12,2 %, varav ca 0,5 % utgöres av ett 
underskott i förhållande till kostnadsläget 1989. 
 
Beslutet om taxehöjningen innefattar också att sotningstaxan kan justeras ytterligare till den 
nivå och från den tidpunkt som överenskoms mellan Kommunförbundet och SSR efter 
träffad överenskommelse mellan SSR och SKAF om nytt riksavtal för 1990. 
 
En detaljerad redovisning av förändringarna i kostnadsnivån lämnas efter kontrollstationen. 
 
Omräkningen av objektstaxan framgår av bilaga 1. 
 
KOMMUNALA ÅRSARVODEN 
 
De kommunala årsarvodena till skorsstensfejarmästarna revideras preliminärt som 
sotningstaxorna enligt bilaga 2. 
 
I fråga om övrig konstruktion och tillämpning av sotningstaxan för 1990 gäller i tillämpliga 
delar vad som föreskrivits i PM 1987-11-26, bilaga till förbundets cirkulär 1987:167. 
 


