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Förändring av taxa för automatiska brandlarm 
 
Sammanfattning 
För att balansera förbundets budget har bl a en översyn av befintliga taxor 
genomförts. I denna genomlysning har det framkommit att vårt pris för att hantera 
inkommande automatiska brandlarm är lågt och inte täcker de kostnader vi har 
fullt ut. En ny taxa som innebär en höjning har därför framarbetats. 
 
Taxan för automatiska brandlarm är inte en del av myndighetsutövning och 
beslutas suveränt av förbundets direktion. 
 
Ärendets beredning 
Genomlysningen har genomförts av produktionschef Anders Edstam med stöd av 
ekonomifunktionen vid Sbff.  
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Den gamla taxan var baserad på en noggrann beräkning av tid som åtgick till att 
genomföra ett genomsnittligt uppdrag. Den faktiska tid som åtgår till uppdraget är 
dock mer än den tid som personalen sitter i brandbilen. Dels finns en ställtid innan 
annan arbetsuppgift kan fortsätta att lösas och vi har även krav på rapportering 
och vissa overheadkostnader. Vidare har drivmedel ökat väsentligt i kostnad på 
senare tid vilket sammantaget gjort att vår taxa inte längre täcker de kostnader vi 
bär för att utföra uppdraget. 
 
Vi har inte tolkat automatiska brandlarm som att vara kommunal räddningstjänst 
enligt lag om skydd mot olyckors kriterier då endast en mycket liten andel är 
baserat på faktiskt nödläge. Responsen vid ett inkommit automatiskt brandlarm 
bestäms istället av det avtal som är upprättat mellan Sbff och kunden. Den lägsta 
nivån är att enbart Räddningscentralen vidtar åtgärd och det mest omfattande 
alternativet är att flera brandbilar larmas till platsen. Det absolut vanligaste och 
det enda alternativ som tillämpas vid nyteckning är det som i taxan benämns som 
alternativ C, d v s utlarmning av en släckbil med en personalstyrka om 5 personer. 
För detta alternativ föreslås en höjning från 3693 kr till 5100 kr, och även alla 
andra alternativ utöver alt A räknas också upp med 1407 kr. Med detta belopp 
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anser vi oss få täckning för de kostnader vi har för att utföra uppdraget. Vi har i 
beräkningen inte tagit beredskapshållning i beaktande, d v s kostnaden för att det 
finns en beredskap med personal och materiel. 
 
Jämför man vårt förslag med andra räddningstjänster i storstadsområde ligger vi 
lågt: 

- Storstockholms brandförsvar  11 780 kr 
- Brandkåren Attunda  11 584 kr 
- Räddningstjänsten Storgöteborg  8 600 kr 

 
Vi har tagit i beaktande att en delmängd av våra kunder för automatiska 
brandlarm är kommunerna själva och deras bolag. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En uppräkning av taxan för automatiska brandlarm beräknas öka intäkter inom 
området med ca 40 % och om volymerna kvarhålls motsvarar det 1,5-2 Mkr/år. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Förslag till ny taxa automatiska brandlarm  
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Direktionen beslutar att godkänna taxa för automatiska brandlarm enligt 

bilaga 1 att gälla fr o m 2019-01-01. 
 
 
 
Anders Edstam 
produktionschef 
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Bilaga 1 
 

Förslag ny taxa automatiska brandlarm fr o m 2019-01-01 
 
8. AVTAL BRANDTEKNISKA AKI
 TJÄNSTER Pris 
Nyteckningsavgift (per kund)  
Anslutningsavgift 6 445 kr 
Tillkommande larmadress (er) 2 640 kr/larmadress 

Årsavgift  
Abonnemangsavgift 7 907 kr/år 
Ytterligare larmadresser 3 592 kr/år och larmadress 
Åtgärdsavgift (alt. framkörning, undersökning och återställning) 

Resursalternativ Avgifter 
Alt. Enheter Påbörjad 

åtgärd 
Fullbordad 
åtgärd 

A RC-Södertörn 873 kr 873 kr 
B RC-Södertörn 873 kr 873 kr 
C XX10 4 286 kr 5 100 kr 
D XX10 + XX10/20 6 724 kr 8 350 kr 
E XX10 + XX30/40 5 235 kr 6 366 kr 
F XX10+ XX10/20 + XX80 7 330 kr 9 128 kr 
G XX10 + XX30/40 + XX80 5 842 kr 7 159 kr 
H XX10 + XX10/20 + XX30/40 + 

XX80 
8 275 kr 10 417 kr 

I XX20 3 985 kr 4 714 kr 

Påbörjad åtgärd = framkörning 
Fullbordad åtgärd = undersökning och återställning 
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