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Innehåll
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Taxa för Brandkåren Norra Dalarna
Personal
Personalkostnad (07-16)
vardagar
Personalkostnad (övrig tid)
Hyra fordon och utrustning
Brandfordon, maskinstege,
hävare, specialfordon, tankbil
(exkl. personal)
Båt, fordon, motorsprutor (exkl.
personal)
Brandslang per längd
Brandredskapskontroll
(tjänsteköp)
Myndighetsutövning
Myndighetsutövning tillsyn
grundavgift
Myndighetsutövning tillsyn
timpris
Myndighetsutövning tillstånd
grundavgift
Myndighetsutövning tillstånd
timpris
Utbildning
Kommunintern utb. (HLR)
Övrig uppdragsutbildning
Brandskyddsutbildning för
kommunal bolag
Kommunintern utb. brandskydd
Larmhantering automatiska larm
Anslutningsavgift engång
Årlig avgift direkt till BRAND
Årlig avgift via SOS alarm
Årlig avgift mottagning
inbrottslarm direkt till BRAND
Årlig avgift per ytterligare
larmbesked direkt till BRAND
Kommunintern service
larmanläggning
Automatlarm utryckning

Övriga nödlägen

MOA

Leksand

Vansbro

BRAND

530

447

550

663

573

945

Enligt RVR
573 kr
Enligt RVR x 1,5
859 kr
Enligt MSB
439 kr /h

240 kr/h

400 + 100
kr/enhet

-

-

146 kr/dygn
Tjänsteköp
enligt sep. avtal

1600

1956

1890

1800 kr

800

978

945

900 kr

1600

1800 kr

800

900 kr

250 kr/p

250 kr/p

250 kr/p
Kostnad
personal + mtrl.
250 kr/p +
personalkostnad

1913 kr

1890 kr

1913 kr

1890 kr

1900 kr
3000 kr
1900 kr
1600 kr

Ingår i medlemsbidrag
1800 kr
3000 kr
1760 kr
1549 kr
400 kr

450 kr

3223
kr/år
5165 kr

Tjänsteköp
enligt sep. avtal
1+4 x 2 + fordon
(1 tungt)
6169 kr

7318 kr

6500 kr
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Bärhjälp

1000 kr

2435 kr

1635

Hissnödläge

800 kr

2435 kr

1635 kr

Inbrottslarm

800 kr

•

3 x Deltid 1:a
timma + PO
1222 kr
Tjänsteköp
enligt sep. avtal
Tjänsteköp
enligt sep. avtal

Personal
Personalkostnad avser kostnader för personal, kan exempelvis tillämpas vid
efterbevakning av en brand, saneringsuppdrag och vissa utbildningar samt
andra uppdrag som inte är rena räddningsinsatser enligt lag om skydd mot
olyckor.

•

Hyra av fordon och utrustning
Uthyrning av brandkårens fordon och utrustning genomförs enbart då det är
nödvändigt, exempelvis i samband med efterbevakning av en brand, vissa
utbildningar eller andra uppdrag som inte är rena räddningsinsatser enligt lag
om skydd mot olyckor. Uthyrning av fordon kräver förare anställd av
Brandkåren Norra Dalarna och debiteras enligt taxa för personal och ska
godkännas av ansvarig chef.

•

Myndighetsutövning
Myndighetsutövning omfattar handläggning av ärenden och tillsyn enligt lag
om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor.

•

Utbildning
Kommunintern brandskyddsutbildning ingår i kommunernas medlemsbidrag
till Brandkåren Norra Dalarna, kommunala bolag har fortsatt möjlighet att
köpa utbildning. För utbildning i hjärt- och lungräddning inom
kommunkoncernerna ska taxan täcka kostnader för personal och
utbildningsmaterial såsom litteratur, dockor och utbyteslungor etc. Övrig
uppdragsutbildning debiteras för faktisk personal- och materialkostnad, t.ex.
utrymningsövningar m.m.

•

Larmhantering automatiska larm
-Anslutningsavgift innebär en avgift för att skriva avtal med och lägga upp ett
nytt objekt i brandkårens verksamhetssystem samt upprätta objektskort som
insatsstöd.
-Årliga avgifter omfattar kostnader för att brandkåren ska hålla
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mottagningsutrustning för automatiska brand- och inbrottslarm samt
uppdatera objektskort, uppdatera information om nycklar, kontaktpersoner
m.m.
-Automatlarm utryckning innebär att objektet som larmat måste betala en
avgift i händelse av att det automatiska brandlarmet utlöst utan att någon
brand inträffat på objektet. Omfattar personal och fordonskostnader.
•

Övriga nödlägen
Bärhjälp utförs till hemtjänsten vid behov, under förutsättning att brandkåren
inte har några högre prioriterade ärenden samtidigt samt att beredskapen för
larm inte åsidosätts. Avgiften baseras på utryckning med tre brandmän.
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