Taxa 2020

Inom räddningsavdelningens verksamhetsområde
Taxan uppräknas årligen enligt PKV, LPI eller enligt avtal.
Vid hjälp till andra räddningstjänster används MSB:s schablonersättning enligt SFS 2004:11.
Övriga ersättningar enligt taxan räknas upp enligt
Påbörjad 1:a timme= hel timme
Påbörjad halv timme följande timmar = halv timme
Utlånat material som förstörs eller förekommit skall ersättas med nytt material av låntagaren.

Moms tillkommer.
Kronor exkl moms
Andnings- och kemskydd
1 års-kontroll av andningsmask (rengöring och funktionskontroll
1 års-kontroll av andningsventil (rengöring och funktionskontroll)
1 års-kontroll av regulator (rengöring av funktionskontroll
6/10 års-kontroll av andningsmask/ventil (rengör. och funktionskontr)
6/10 års-kontroll av regulator (rengöring av funktionskontroll
Rengöring av andningsmask
Rengöring av ventil inkl funktionskontroll
Rengöring av regulator
Vid rep av regulatorenhet och andningsventil debiteras faktisk timtid
Reservdelar debiteras enligt gällande prislista
Kemdräkt (Täthetskontroll, talkning samt smörjning av dragkedja)
Vid rep av kemdräkter pris enligt överenskommelse med kunden
Luftfyllning < 10 liter
Luftfyllning 11-20 liter
Luftfyllning > 21 liter
Luftfyllning ( som genomförs av kundens personal endast Ånge)

352
352
352
705
705
352
352
352
enligt
enligt
705
enligt
197
296
394
96

/mask
/ventil
/regulator
/mask
/regulator
/mask
/ventil
/regulator
personaltaxa
Prislista
/st
ö-kommelse
/paket

/paket

Automatlarm
Teknisk service

3 844 /tillfälle

Fordon / Båtar / Brandpumpar (personalkostnader tillkommer)
Höjdfordon
Lastväxlarenhet
Släck-/tankbil
Mindre bil
Båt
Båt, mindre
Motorspruta kl 2 och 3 (tillkommer även vid användning av pump på bil)
Motorspruta kl 1

1 014
508
508
337
677
430
347
170

Helikopterlandningsberedskap

3 613 kr/landning

Hisslarm

3 844 kr/tillfälle

Inbrottslarm Ånge

3 844 kr/tillfälle

IVPA (I Väntan På Ambulans)

1 327 kr/larm

/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim
/tim

Kopiering av allmänna handlingar
Enligt Sundsvalls kommuns taxa för kopior av allmänna handlingar
Lektionssal alla stationer samt Fillan

925 /halv dag

Lyft och Bärhjälp (ambulans, socialtjänsten Sundsvall-Timrå- Ånge
Personal (enligt gällande RVR avtal, Försäkringsbranchens restvärderäddning)
Fordonskostnad (enligt MRF taxa för fordon)
Material för uthyrning
Andningsapparat inkl fyllning och efterkontroll
Länspump (max sex tim)
Länspump (längre tid än sex timmar)
Stegar

305
84
536
41

/paket
/tim
/dygn
/tim

Självresande bassäng
Gasindikator
Brandslang
Slangarmatur (grenrör, strålrör, brandposthuvud)
Brandslang/armatur (som räddntj. lämnar kvar efter räddningsinsats)
Oljelänsa (kostnader för rengöring tillkommer)
Rökmaskin
Organtransport
Personal
Fordonskostnad (enligt MRF taxa för fordon)
Personal
Efterbevakning / Säkerhetsvakt mm

41
41
170
170
84
170
240

/tim
/tim
/längd/dygn
/detalj/dygn
/längd alt.detalj/dygn
/längd/dygn
/dygn

705 kr/tim

705 /tim

Sakkunnigutlåtanden åt polisen/åklagare (grundavgift 2 tim)

1 006 /tim

Skyddscentrat "Fillan"
Personal utbildning
Personal förberedelsetid
Personal service

1 006 /tim
705 /tim
705 /tim

Lokalkostnader
Brandövningshus
Brandövningshus vid lättare användning (halvdag)
Klimathus
Klimathus vid lättare användning (halvdag)
Lektionssal (enligt taxa lektionssal)
Tillkommande kostnader förbrukningsmaterial
Brandövning, ved, skivor mm
Uppvärmning klimathus
Gasol, brandövningar
Utrustningskostnader
Andningsskydd
Larmställ i klimathus inkl underställ mm
Larmställ i brandövningshus inkl underställ mm
Rökvätska
Docka, räddning
Docka, brand
HLR-docka
Gasolkar
Vattensläckare
Släckskärm
Slangreparationer
Tvättning, tryckning, torkning o rullning
Lagning
Montering av koppling
Omveckning (endast otvättad slang)

1
2
1
2

271
079
271
079
925

/tim
/tillfälle
/tim
/tillfälle
/halv dag

635 /halv dag
635 /halv dag
1 271 /halv dag

305
215
318
116
62
124
516
310
103
1032

171
122
171
122

/paket
/st
/st
/liter
/tillfälle
/tillfälle
/tillfälle
/tillfälle
/släckare
/tillfälle

/längd
/hål
/kopplingshalva
/längd

