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§ 107

Dnr KS/2019:114

Taxor 2019 - Räddningstjänstens verksamhet - till KF
Bakgrund
Mellan räddningstjänsterna i Östergötlands län finns en överenskommelse om
operativ samverkan, Räddsam-E. Överenskommelsen innebär bland annat att
räddningstjänsterna hjälper varandra kostnadsfritt över kommungränserna de två
första timmarna. Därefter debiteras enligt särskild överenskommen taxa.
Sammanfattning
För att prisbilden efter de två första timmarna ska, så långt det är möjligt, vara lika
i länet har räddningschefen reviderat taxorna för Mjölby kommuns
räddningstjänst. I de flesta fall har taxorna höjts och i vissa fall med mer än index.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-03-25 § 84
Taxor 2019 – Räddningstjänsten, missiv 2018-11-30
Taxa 2019 - Räddningstjänstens verksamhet, byggnads- och räddningsnämndens
protokoll 2018-12-11 § 161
Förslag till taxa för räddningstjänsten 2019
Prislista gällande från och med 2018-01-01 - Tjänster som inte kan hänföras till
nödläge
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige antar förslag till ny taxa för räddningstjänsten

2.

Taxan börjar gälla från och med 2019-05-01

___
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(1)
Missiv
Räddningstjänsten

Datum

Diarienummer

2018-11-30

BRN/2018:191

Handläggare

Johan Forsgren
Tfn 0142-854 02

Byggnads- och räddningsnämnd

Taxor 2019 - Räddningstjänsten
Bakgrund
Mellan räddningstjänsterna i Östergötlands län finns en
överenskommelse om operativ samverkan, Räddsam-E.
Överenskommelsen innebär bland annat att räddningstjänsterna
hjälper varandra kostnadsfritt över kommungränserna de 2 första
timmarna. Därefter debiteras enligt särskild överenskommen taxa.
Sammanfattning
För att prisbilden efter de 2 första timmarna ska, så långt det är
möjligt, vara lika i länet har räddningschefen reviderat taxorna för
Mjölby kommuns räddningstjänst. I de flesta fall har taxorna höjts och
i vissa fall med mer än index.
Beslutsunderlag
Förslag till nya taxor för räddningstjänstens verksamhet bifogas.
Räddningstjänstens förslag till beslut
Byggnads- och räddningsnämnden beslutar att godkänna förslaget och
ta det som sitt eget förslag till beslut i kommunstyrelsen.
___

Räddningstjänsten

Johan Forsgren
Räddningschef

Postadress
Mjölby kommun
Räddningstjänsten
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Svartåliden 1 a

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-125 44

Internetadress
www.mjolby.se
e-postadress
raddning@mjolby.se

Bankgironummer
791-9848

Mjölby Kommun
Byggnads- och
räddningsnämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2018-12-11

1 (1)

§ 161

BRN/2018:191

Taxa 2019 - Räddningstjänstens verksamhet
Bakgrund
Mellan räddningstjänsterna i Östergötlands län finns en överenskommelse om
operativ samverkan, Räddsam-E. Överenskommelsen innebär bland annat att
räddningstjänsterna hjälper varandra kostnadsfritt över kommungränserna de två
första timmarna. Därefter debiteras enligt särskild överenskommen taxa.
Sammanfattning
För att prisbilden efter de två första timmarna ska, så långt det är möjligt, vara lika
i länet har räddningschefen reviderat taxorna för Mjölby kommuns
räddningstjänst. I de flesta fall har taxorna höjts och i vissa fall med mer än index.
Beslutsunderlag
Taxor 2019 - förslag
Beslut
1.
2.

Byggnads- och räddningsnämnden godkänner förslag till Taxor 2019 –
Räddningstjänstens verksamhet.
Byggnads- och räddningsnämnden översänder ärendet för beslut i
kommunstyrelsen.

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MJÖLBY KOMMUN
Räddningstjänsten
Gäller fr o m 2019-

Beslut i byggnads- och räddningsnämnden 2018-12-11 § 161

PRISLISTA - Tjänster som inte kan hänföras till nödläge
Priserna gäller exkl moms
1

Personal – tjänster
Timlön för personal
Första timmen räknas som hel timma, påbörjad
halvtimma som hel halvtimma.

1.1

1.2

Timersättning externa arbeten Mjölby kommun
(inkl. PO-kostnad) för personal i tjänst.
Service fordon i våra verkstäder: lätta fordon
tunga fordon
Timersättning externa arbeten
(inkl. PO-kostnad)

Beroende på vilken
personal som leder
utb.

604kr/h
442 kr/h
535 kr/h
604 kr/h

1.3

Säkerhetsvakt

2

Fordon - tjänster

2.1

Lån specialfordon (stegbil) exkl drift och km-kostnader

1 659 kr/dag

2.2
2.3
2.4
2.5

Tim-ersättning personbil, lätt lastbil
Tim-ersättning stegbil/hävare
Tim-ersättning släckbil/tankbil
Vattentransport 3 - 8m2 (ej dricksvatten) inkl. personal
och fordon, Obs ! max 2 tim (därefter tim.tid personal)
Hisslarm
Milersättning personbil
OBS * priset följer särskild prislista från Försäkringsbranschens Riksförbund

293 kr
1 400 kr
*
1 895 kr

2.6
2.7

604 kr/h

3

Lån av slangmateriel

3.1

Tryckslang samtliga dimensioner

Prislista Räddningstjänsten
BRN § 161

2018-12-11
Dnr 2018:191

3 790 kr
18:50

145 kr/dygn
sid 1(2)

3.2

max utlåningstid 1 vecka
Kompletteringsutrustning till slang; strålrör, grenrör,
vattenspridare etc.

60 kr/del/dygn

OBS brandpostnyckel och brandposthuvud
Utlåning sker genom service- och entreprenadkontoret

Slangvård
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Tvätt och provtryckning
Lagning av hål
Omkoppling av slanghylsa grovslang
Omkoppling av slanghylsa smalslang
Byte av tätningsring
Märkning
Tvätt och provtryckning Boxholm

4

Pumpar

4.1

Pumpset (1 länspump, 1 slanglängd 38 mm, 1
jordfelsbrytare) max utlåningstid 3 dygn

5

Automatiska brandlarm

5.1

Kostnad för utryckning som inte orsakats av brand eller
annat nödläge

6

Lån av lokaler

6.1
6.2
6.3

Lån av lektionssal Mjölby (inkl. utrustning)
Lån av sammanträdesrum Mjölby (inkl. utrustning)
Lån av lektionssal Skänninge ( inkl. utrustning)

7

Andningsskydd

7.1
7.2

Fyllning av andningsluft för rökdykare
Fyllning av andningsluft för sportdykare

8

Handbrandsläckare

8.1
8.2

Lån av samtliga typer av handbrandsläckare
Försäljning och service, se separat prislista

9

Externa utbildningar

200 kr/längd
116 kr/hål
143 kr/st
110 kr/st
63 kr/st
53 kr/st
139 kr/längd

250 kr/dygn

3 790 kr

160 kr/tim
78 kr/tim
78 kr/tim

150 kr/st
150 kr/st

100 kr/dygn

Vid större omfattning av utbildningar lämnas offert.

9.1

Heta Arbeten heldag inkl. kaffe och lunch

Prislista Räddningstjänsten
BRN § 161

2018-12-11
Dnr 2018:191

2 850 kr/pers
sid 2(2)

9.2
9.3
9.4

Nytt certifikat heta arbeten
Heta Arbeten tillståndshäfte
Hyra lektionslokal Hulje ca 20 deltagare
OH-apparat, TV video och PC med kanon.
Fri tillgång till vår övningsanläggning mellan 08-1700

285 kr
170 kr
10 598 kr

9.5
9.6

HLR/LABC halvdag inkl. kaffe, max antal deltagare 10 st
Brandutbildning självskydd 3 tim rek antal deltagare 15
st
Brandutbildning för tågpersonal rek antal deltagare 16
st
Grundkurs heldag inkl kaffe och lunch
Repetitionskurs halvdag

4 895 kr/kurs
7 817 kr/kurs

9.7

Prislista Räddningstjänsten
BRN § 161

2018-12-11
Dnr 2018:191

19 220 kr/kurs
10 565 kr/kurs

sid 3(2)

MJÖLBY KOMMUN
Räddningstjänsten
Gäller fr o m 2018-01-01

Beslut i byggnads- och räddningsnämnden 2017-12-11 §

PRISLISTA - Tjänster som inte kan hänföras till nödläge
Priserna gäller exkl moms
1

Personal – tjänster
Timlön för personal
Första timmen räknas som hel timma, påbörjad
halvtimma som hel halvtimma.

1.1

1.2

Timersättning externa arbeten Mjölby kommun
(inkl. PO-kostnad) för personal i tjänst.
Service fordon i våra verkstäder: lätta fordon
tunga fordon
Timersättning externa arbeten
(inkl. PO-kostnad)

1.3
1.4

Säkerhetsvakt
Tillsyn LSO
Tillsyn LSO/LBE
Timersättning där utöver

2

Fordon - tjänster

2.1
2.2 a
2.2 b

Avgift för fordon externa tjänster
Lån fordon till RT för beredskap, exkl drift och kmkostnader
Lån SP. Fordon (stegbil) exkl drift och km-kostnader
Km-ersättning personbil, lätt lastbil
Km-ersättning övriga brandbilar
Arbete med maskinstege inkl. personal
Vattentransport 3 -10m2 (ej dricksvatten) inkl. personal
och fordon, Obs ! max 2 tim (därefter tim.tid personal)
Uppsättning av flagglina (inkl. personal och transport)
Hisslarm

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Prislista Räddningstjänsten
BRN §

Beroende på vilken
personal som leder
utb.

546 kr/h
405 kr/h
491 kr/h
546 kr/h
546 kr/h
1 380 kr lägsta pris
1 945 kr lägsta pris
690 kr/h

2017-12-11
Dnr 2017:197

146 kr + km-ers.
754 kr/dag
1 508 kr/dag
12 kr/km
13 kr/km
1 164 kr/h
1 723 kr
819 kr
3 445 kr
sid 1(2)

3

Lån av slangmateriel

3.1

Tryckslang samtliga dimensioner
max utlåningstid 1 vecka
Kompletteringsutrustning till slang; strålrör, grenrör,
vattenspridare etc.

3.2

367 kr/vecka
52 kr/del/vecka

OBS brandpostnyckel och brandposthuvud
Utlåning sker genom service- och entreprenadkontoret

Slangvård
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Tvätt och provtryckning
Lagning av hål
Omkoppling av slanghylsa grovslang
Omkoppling av slanghylsa smalslang
Byte av tätningsring
Märkning
Tvätt och provtryckning Boxholm

4

Pumpar

4.1

Pumpset (1 länspump, 1 slanglängd 38 mm, 1
jordfelsbrytare) max utlåningstid 3 dygn

5

Automatiska brandlarm

5.1

Kostnad för utryckning som inte orsakats av brand eller
annat nödläge

6

Lån av lokaler

6.1
6.2
6.3

Lån av lektionssal Mjölby (inkl. utrustning)
Lån av sammanträdesrum Mjölby (inkl. utrustning)
Lån av lektionssal Skänninge ( inkl. utrustning)

7

Andningsskydd

7.1
7.2

Fyllning av andningsluft för rökdykare
Fyllning av andningsluft för sportdykare

8

Handbrandsläckare

8.1
8.2

Lån av samtliga typer av handbrandsläckare
Försäljning och service, se separat prislista

9

Externa utbildningar

158 kr/längd
105 kr/hål
130 kr/st
100 kr/st
57 kr/st
48 kr/st
126 kr/längd

159 kr/dygn

3 445 kr

146 kr/tim
72 kr/tim
72 kr/tim

120 kr/st
120 kr/st

82 kr/dygn

Vid större omfattning av utbildningar lämnas offert.
Prislista Räddningstjänsten
BRN §

2017-12-11
Dnr 2017:197

sid 2(2)

9.1

Heta Arbeten heldag inkl. kaffe och lunch

2 745 kr/pers

9.2
9.3
9.4

Nytt certifikat heta arbeten
Heta Arbeten tillståndshäfte
Hyra lektionslokal Hulje ca 20 deltagare
OH-apparat, TV video och PC med kanon.
Fri tillgång till vår övningsanläggning mellan 08-1700

285 kr
170 kr
10 598 kr

9.5
9.6

HLR/LABC halvdag inkl. kaffe, max antal deltagare 10 st
Brandutbildning självskydd 3 tim rek antal deltagare 15
st
Brandutbildning för tågpersonal rek antal deltagare 16
st
Grundkurs heldag inkl kaffe och lunch
Repetitionskurs halvdag

4 895 kr/kurs
7 7817 kr/kurs

9.7

Prislista Räddningstjänsten
BRN §

2017-12-11
Dnr 2017:197

19 220 kr/kurs
10 565 kr/kurs

sid 3(2)

