Värnamo kommun
Taxor och avgifter för Räddningstjänsten 2018
beslutad av SBN 2018-04-25 §108

2018

Automatiska brandlarmsanläggningar
SEK

A-larm (övervakad ledning)
Abonnemangsavgift inkl. överföringsprov

7 051

Abonnemangsavgift exkl. överföringsprov

4 705

Kvartalsprov, kostnad per år.
Avtal tecknade före 2015
Avtal tecknade från 2015, enligt offert

5 495

Överföringsprov, kostnad per år

2 662

Utryckning vid felsignal, per tillfälle.

1 100

Ev. tillkommande faktiska kostnader mot Multicom och SOS Alarm

B-larm (uppringare/ ej övervakad ledning)
Abonnemangsavgift exkl. överföringsprov

4 705

Kvartalsprov enligt offert
Överföringsprov, kostnad per år

2 662

Utryckning vid felsignal/tillfälle.

1 100

C-larm och hisslarm
Abonnemangsavgift, (inkl. en utryckning eller åtgärd)
Utryckning vid larm ej orsakad av brand eller åska. (Sker normalt från Värnamo).

1 468
955

Övriga kostnader
Utryckning vid larm ej orsakad av brand eller åska. 1 tim konsultation ingår.
Debitering efter fria larm per kalenderår.
Gäller ej C-larmanläggning.

4 887

Personal
Tillsyn enligt LSO/LBE
Grundavgift separat tillsyn

2 155

Grundavgift samordnad tillsyn

2 785

Rörlig taxa per påbörjad timme

836

Brandteknisk rådgivning (inkl timtaxa explosiv vara)
Taxa per timme

836

Instruktör
Taxa per timme
(Utbildningar offereras)

687

Servicearbete
Taxa per timme (inkl. PO-påslag och restid), ordinarie personal.

406

Taxa per timme (inkl. PO-påslag och restid), inkallad personal.

840

Brandskyddsutbildning m.fl.
Enligt offert

Hyra/utbildning övningsområdet
Enligt offert

Fordon
(Personalkostnader tillkommer)

Specialfordon per tim
KM-ersättning

421
19

Personbil per tim
KM-ersättning

281
5

Materiel
Flytväst förseningsavgift/dygn efter dygn 7
Hjärtstartare, deponi

10
500

Lokaler
Extern hyra av lektionssal/tim.

136

Extern hyra av lektionssal inkl grupprum/timma.

273

Extern hyra av lektionssal, heldag 08.00-17.00.

656

Extern hyra av grupprum, heldag 08.00-17.00.

327

Extern hyra av lektionssal inkl två grupprum 08.00-17.00.

982

Debitering
För utförda tjänster debiteras lägst en timma/dygn, därefter till närmsta heleller halvtimma. Avgifterna inkluderar administration.
Moms
Myndighetsutövning är momsfritt, liksom internt inom kommunen.
Övrigt är momspliktigt.
Anbud
Nämnden har beslutat delegera till förvaltningschefen att träffa avtal
genom anbud vid särskilt frekventa uppdrag.

