Taxa för gemensamt ledningsfordon med
medföljande resurser.
Inledning
Sakområde ledning sammanställer en taxa för användandet av ledningsfordon samt
medföljande resurser för ledningsfordonet. I arbete beskrivs även ansvarsstrukturen och vilka
instanser som har mandat att besluta i användandefrågan.
Ledningsfordonet är en gemensam ledningsresurs för operativ ledning av räddningsinsatser i
Skåne län. Ledningsfordonet kan bemannas av egen ledningspersonal eller av den
gemensamma Stab Skåne funktionen. Fordonet skall alltid medföljas av fordonsoperatör från
Höörs räddningstjänst. Fordonet kan även användas av andra kommunala, regionala och
statliga verksamheter, dessa uppdrag skall följa denna riktlinje och taxa. Användandet av
fordonet baserar sig på typ av uppdrag, likaså hur fordonet tas i drift – genom akutlarm eller
genom beställning.
Fördelning av kostnader gäller enligt följande:
Räddningstjänst användning
2 timmar fritt därefter kostnader för
operatörspersonal. Stabsmedlemmar och
stabschef debiteras direkt från larm.
Kommunal krisledning
Enbart personalkostnad
Annat kommunalt användande
Enbart körsträcka, löpande kostnad och
personal
Extern part (Polis, region etc.)
Enligt taxa fullt ut

Användande av ledningsfordonet
Ledningsfordonet kan tas i drift genom två förfarande:




Direkt larmning genom SOS Alarm AB / Räddningsledningscentralerna i Skåne.
o Detta sker primärt genom räddningstjänstens gemensamma ledningsfunktioner
och hanteras enligt gällande styrdokument för Stab Skåne.
Beställning av ledningsfordonet för arbete inom annan kommunal, regional eller
statlig verksamhet.
o Räddningstjänsten Höör beslutar om beställningen kan tillgodoses eller ej.
o Användandet av ledningsfordonet skall följa de riktlinjer som sätts vid
beställning och räddningsledningscentralerna i Skåne har mandat att prioritera
om resursen vid akuta händelser.
o Vid användande av ledningsfordonet skall ersättning erhållas från den
beställande parten. Räddningstjänsten i Höör är fakturapart.
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Höörs räddningstjänst beslutar om användande av annan part och besätter också
operatörsfunktioner för fordonet. Fordonet skall alltid medföljas av två operatörer från
räddningstjänsten i Höör vid akuta insatser. Räddningschefen i Höör har mandat att reducera
operatörsfunktionen till en person om denna anser detta acceptabelt för det arbete som skall
utföras – god arbetsmiljö skall alltid främjas.(detta gäller vid beställningsarbete)

Taxa
Taxan grundar sig på den gemensamma prislistan för Skåne – Blekinge brandbefälsförenings
taxalista, samt beräkningar och jämförelser av kostnader inom räddningstjänsterna i Sverige.
Ansvarig för uppdatering av taxan är sakområde ledning och taxan beslutas årligen på
Räddsam Skånes chefsmöte. Taxan räknas upp med konsumentprisindex oktober inför varje
nytt år.
Alla taxor är beräknade exklusive moms.
Taxa
Personal

Kostnad

Stabsbemanning (befäl/oper./chef)

795 kr /tim

Fordonsoperatör

585 kr/tim

Tid mellan 18:00-07:00 samt helg

OB tillägg enligt gällande avtal

Fordon
Ledningsfordon grund (första tim.)

1275 kr

Ledningsfordon löpande

572 kr/tim

Ledningsfordon körsträcka

12 kr/km

Återställning
Debitering för faktisk tid

varierande (personaltid + material)
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Taxan är beräknad enligt följande
Personalkostnad enligt tidigare beslutad taxa för stabsbefäl samt Skåne- Blekinge
brandbefälsförenings taxa för personalkostnader.
Fordonskostnaden grund innefattar administration och underhåll av fordonet för operativ drift.
Timkostnaden löpande är den driftkostnad i bränsle etc. som behövs för att hålla fordonet
aktivt i drift med all utrustning inkluderat allmänt slitage.
Körsträcka baserar sig på Skåne-Blekinge brandbefälsförenings årliga taxa.

Fakturapart
Räddningstjänsten i Höörs Kommun är fakturapart vid användande av ledningsfordonet vid
beställning.
Fakturainformation XXXX
XXX
XXX
XXX
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