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Överenskommelse om sotningstaxa och kommunala årsar-
voden till skorstensfejarmästaren från den 1 april 1996 
Kommunförbundets styrelse har den 26 januari 1996 godkänt bifogade avtal 
med Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund om sotningstaxa,  
bilaga 1. 

Avtalet innebär bl a att Kommunförbundet rekommenderar kommunerna  

att anta ny sotningstaxa fr o m den 1 april 1996 enligt den överenskommelse 
som redovisas i bilaga 1. 

att höja de kommunala årsarvodena till skorstensfejarmästarna fr o m samma 
datum motsvarande höjningen av sotningstaxan. 

Överenskommelsen som avser 1 april - 31 december 1996 innebär en höjning 
av timpriset för sotning från 236 till 266 kronor per timme, d v s 30 kronor 
eller 12,7 % och en lika stor procentuell höjning av de kommunala årsarvo-
dena till skorsternsfejarmästarna. Kostnaderna påverkas främst av lönehöj-
ningar med ca 6 % under perioden 1 april 1995 - 31 december 1996, d v s ett 
år och 9 månader.  Övriga kostnader beräknas öka i ungefär samma takt. Ett 
undantag är arbetsgivaravgifterna som från 1994 till 1996 ökat från 38 till 
39,8 % av lönekostnaderna. 

Orsaken till att taxehöjningen i procent är mer än dubbelt så hög som de 
ökade kostnaderna är att hela kostnadsökningen fördelas på så kort av- 
talsperiod som 9 månader (1 april - 31 december 1996). Den framräknade 
taxenivån har reducerats med 1,5 % eller ca fyra kronor per timme. Orsaken 
är att en produktivitetshöjning motsvarande nämnda belopp bör uppnås 
under avtalsperioden enligt Kommunförbundets bedömning. 

För att närmare bedöma i vilken omfattning det är möjligt att höja produkti-
viteten förutsätts att de lagbundna arbetsuppgifterna och timkostnaderna för 
verksamheten skall studeras. Efterkalkyler skall om möjligt göras för analys 
av kostnader och tidsåtgång. Resultat skall redovisas och användas som 
underlag i nästa förhandling om sotningstaxa. 
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I samband med rengöring av imkanaler kan tvist uppstå om rengöringen är 
tillräcklig. Skorstensfejaremästarnas Riksförbund och Kommunförbundet är 
överens om att före den 1 oktober 1996 föreslå vilket förfaringssätt som bör 
gälla för att lösa sådana tvister. Dessutom är parterna överens om att under 
1996 utvärdera normalavtalet mellan skorstensfejaremästare 
(uppdragstagare) och kommuner (uppdragsgivare) samt att utforma och 
fastställa en ny arbetsordning. 

Omräkning av objektstaxan redovisas i bilaga 2. De omräknade årsarvodena 
till skorstensfejarmästarna framgår av bilaga 3. 
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