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Sammanfattning 

SKR och SSR publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med 
Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet för justering av taxan 
för rengöring och brandskyddskontroll.  
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Sotningsindex 2022 

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 2022 gäller från och med 2022-04-01 

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, (1,4 % från 1 april 2022). Det andra värdet är 
Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari (4,3  % 2022).  

Sotningsindexet för 2022 är 1,98 %. Beroende på när sotningsindex 
infördes för förra året och när det införs i år så behöver hänsyn tas till 
eventuella justeringar från föregående år och behov av justeringar i år. Vid 
senare införande justeras indexet så att värdet av uppräkningen för tolv 
månader ska kunna erhållas under färre månader. 

Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både 
när index infördes för 2021 och när det införs för 2022, Beräknade värden 
där dessa faktorer är beaktade kan utläsas i tabellen nedan. Ni som 
justerade taxan senare 2021 än tabellen redovisar eller behöver justera 
senare 2022 får kontakta SKR för beräkning av er justering, se 
kontaktuppgifter nedan. 

Pandemin försköt 2020 års avtalsrörelse vilket medförde att 
sotningsindexet då blev mycket försenat. För de kommuner som justerat 
taxan sent kan det medföra svängningar i taxan. Det är angeläget att justera 
taxan så snart som möjligt för att undvika behov av större justeringar i 
taxan. 
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Införande av index 1 april 2021 1 maj 2021 1 juni 2021 
1 april 2022 1,98% 1,81% 1,61% 
1 maj 2022 2,16% 1,97% 1,75% 
1 juni 2022 2,38% 2,17% 1,93% 

Tabell 1, Justerat sotningsindex beroende på när det infördes för 2021 och införs för 2022. 

 

Konstruktionen av sotningsindexet medför mycket arbete både för er 
kommuner likväl som för SKR och SSR. Indexet har dessutom 
begränsningar som uppmärksammats i samband med den pga. pandemin 
försenade avtalsrörelsen 2020. SKR och SSR har därför för avsikt att 
undersöka alternativ till nuvarande sotningsindex. Vi återkommer med 
information om det blir aktuellt att ändra på indexet för sotning. 

 

Vid frågor eller andra behov av anpassade indexberäkningar går det bra att 
kontakta info@skr.se, 08-452 70 00. 
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