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Ersättningsnivå för räddningstjänstsamverkan mellan kommunernas
räddningstjänster i Jönköpings län
Fördelningsprincip
Vid gemensamma investeringar och projektarbeten ska fördelning av kostnader ske efter
principen 20 % fast kostnad och 80 % rörlig kostnad efter respektive kommuns invånareantal.
Som grund för beräkning av invånareantal används det antal som noterades vid årets utgång
året innan kostnadsfördelningen ska genomföras. SOS Alarm kostnader fördelas enligt ett
fiktivt invånareantal på 15 000
Justering av ersättningsnivåer sker årligen av Räddningschefsmötet innan maj månads utgång.
Ophelia samt annan RVR faktureras av drabbad kommun till brandskyddsföreningen etc.
Kommun som utfört uppdraget fakturerar drabbad kommun enligt RäddSam F taxan.
Alternativt enligt MSB taxan när händelsen går över den drabbade kommunens självrisk.
Personal
Ersättning vid larm
1:a timme tid per person och timme

kr

420:-

Efterföljande tid per person och timme
Efterföljande tid per person och timme från 9:e timmen

kr
kr

335:370:-

Fakturering sker med hel förstatimme och därefter minuträkning.
För fakturering av insats som överstiger en tid om 150 persontimmar per kommun ska
fakturering av tid överstigande 150 timmar ske efter de faktiska kostnader (lön +
personalomkostnader) som förekommit vid insatsen.
Insats som övergår drabbad kommuns självrisk ska i sin helhet debiteras enligt MSB
riktlinjer.
Som insats räknas tid från bil ut till bil åter station. Kostnad för att upprätthålla egen
beredskap ersätts inte.
Kostnader för RCB med stab debiteras RäddSam F och fördelas mellan samtliga medlemmar i
RäddSam F.

Övriga personalkostnader
Kontorstjänster med % -fördelning ersätts med per timme
Projektledartjänster, instruktörer, ersätts med per timme
Servicepersonal ersätts per timme

kr
kr
kr

382:301:241:-

Fordon
Per fordon > 3,5 ton för varje påbörjad 8 timmarsperiod
Per fordon < 3,5 ton för varje påbörjad 8 timmarsperiod
Bandvagn för varje påbörjad 8 timmars period, bränsle tillkommer

kr
kr
kr

900:400:800:-

kr
kr

133:90:-

kr
kr

300:50:-

Materiel
Barriär samt läns, gäller per 15 meter
Slang per längd (fakturering sker från slanglängd 15 och uppåt)
Rökskydd, utöver de som är placerade på utryckande enheter, ersätts med:
Per använd komplett tryckluftsapparat
Per använt luftpaket

Förbrukningsmaterial av typ skum, engångsläns, sorptionsmedel ersätts med faktiska
kostnaden.
Materiel och utrustning som skadas eller förstörs vid insatser där annan kommun begärt hjälp
ska ersättas normalt av den kommun som materielen och utrustningen tillhör. I de fall som
miljön på olycksplatsen eller beslut vid räddningsinsatsen påverkat eller förstört
materiel/skyddsutrustning på ett extremt sätt skall detta ersättas av den kommun som begärt
hjälp (t.ex. syra nedfall, beslut att överge begränsningslinje).
Utbildning
Kostnader för utbildning inom RäddSam F skolan sammanställs och fördelas på antal
deltagande, exempelvis Axamodagar samt specialenhetsdagar.
Utöver personalkostnader enligt ovan:
Övningsfält inkl lektionssalar per dag
Lektionssal > 4 timmar per dag
Km ersättning liten bil per km

kr 4000:kr 500:kr 1,85:-

På samtliga priser i denna taxa tillkommer 25 % moms.
Insatsområde
Vid förlarm eller huvudlarm till annan kommun, där oklarheter om gränsdragning förekommit
vid utlarmningen, ska larmade resurser påbörja insats framtill en överenskommelse träffats
med ansvarigt befäl i kommun som olyckan ägt rum i.
Ersättning för larm enligt ovanstående ska utbetalas av den kommun som olyckan ägt rum i.
Felaktig utlarmning
Vid uppenbar felaktig utlarmning (förlarm eller huvudlarm) av annan kommuns resurser ska
inga ersättningsanspråk riktas mot den kommun där utlarmningen var avsedd att ske.
Minsta larmade enhet
Vid begränsningar i larmutrustning som medför att rätt numerär, enligt taktisk enhet, ej
larmas, sker ekonomisk kompensation med 50 % upp till numerär för nivå 5.

