
Taxor och avgifter för Gästrike Räddningstjänstförbund fr o m 2021-01-01

Förslag 2020-11-13

OMRÅDE Pris Pris

Uthyrning av personal exkl moms inkl moms

Brandman                      kr/tim 800,00 1000,00

Styrkeledare och brandinspektör 1100,00 1375,00

Brandingenjör, Enhetschef och specialist 1300,00 1625,00

Förbundsdirektör/räddningschef/avdelningschef 1600,00 2000,00

Handläggare 800,00 1000,00

Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) 800,00 1000,00

påbörjad timme räknas som hel timme

När tjänster säljs åt medlemskommunerna upprättas avtal/överenskommelse

Pris Pris

Automatiska brandskyddsanläggningar exkl moms inkl moms

Onödigt larm 6974 6974,00

Anslutningsavgift uppräknas årligen med 4% fr o m 2012 3203 4003,75

Årsavgift uppräknas årligen med 4% fr o m 2012 1921 2401,25

Pris Pris

Utbildning exkl moms inkl moms

Allmän brandutbildning                                 

* för kommuner enskild deltagare 450,00 562,50

Sjukvårdsutbildning

* för kommuner enskild deltagare 500,00 625,00

Utbildning i hjärt- lung -räddning (HLR)

* för kommuner enskild deltagare 500,00

Minimum 10 deltagare 4 000 kr/grupp därefter 350 kr/deltagare 

SBA - Brandombud/Brandskyddskontrollant

* för kommuner enskild deltagare 800 kr/max 15 delt

SBA - Brandskyddsansvariga

* för kommuner enskild deltagare 900 kr/max 15 delt

Eventuellt utbildningsmtrl kan tillkomma för ovanstående utbildningar

Utrymningsövning

* för kommuner 2500,00 3125,00

Vid större bokningar eller annan typ av utbildning: enligt offert (Gäller även övningsplats)

Handbrandsläckare

Se särskild prislista

Tillsyn

Se särskild prislista *

Tillstånd brandfarlig vara

Se särskild prislista *

Tillstånd explosiv vara *

Se särskild prislista

* taxan beslutas av respektive medlemskommun

Pris Pris

Uthyrning av material exkl moms inkl moms

Armatur, strålrör, grenrör, övergångskoppling, slangbryggor etc kr/dygn 150,00 187,50

eller kr /vecka 750,00 937,50

Grov- eller smalslang kr/dygn 200,00 250,00

eller kr/vecka 1000,00 1250,00

Länspump el, inkl 1 slanglängd kr/dygn 400,00 500,00

Motorspruta (exkl personal) kr/tim 750,00 937,50

Pris Pris

Uthyrning av fordon exkl moms inkl moms

Gäller endast kommunla förvaltningar:

Uthyrning hävare eller maskinstege inkl förare kr/tim 1900,00 2375,00

Uthyrning av tankbil  inkl förare kr/tim 1700,00 2125,00



Pris Pris

Andningsskydd (luftpaket) exkl moms inkl moms

Laddning av 200 bar behållare kr/st 150,00 187,50

Laddning av 300 bar behållare (324) kr/st 200,00 250,00

Hanteringskostn för ombesörjande av prov-

tryckning av flaska, exkl frakt kr/st 2200,00 2750,00

Uthyrning till annan räddningstjänst kr/dygn 350,00

Pris Pris

Slangvård exkl moms inkl moms

Tvättning, provtryckning, torkning, hoprullning 300,00 375,00

Lagning av hål, kr/hål kr/hål 110,00 137,50

Montering av kopplingshylsor exkl material kr/styck kr/styck 110,00 137,50

Övriga slangreparationsarbeten kr/h 725,00 906,25

Länsor

Engångslänsor 2-3m kr/st 800,00 1000,00

Allmänna handlingar och avgifter

E-post se bilaga

Papperskopior      "    

CD/DVD      "    

Kopia av ljudband      "    

Kopia videoband      "    

Avskrift av allmän handling m.m.      "    

Pris Pris

Övrigt exkl moms inkl moms

Hisslarm kr/larm 9425,00 11781,25


