
 

 

Sveriges Skorstensfejare-
mästares Riksförbund

www.skorstensfejare.se

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 
2017-2018 

  



 

 

Sveriges Skorstensfejare-
mästares Riksförbund

www.skorstensfejare.se

Förtroendevalda 2017-2018 
Förbundsstyrelse 
Ordförande: Hans Olsson (VU) 
1:e vice ordf.: Anders Åström (VU) (t.o.m. 2017-05-13) 
1:e vice ordf.: Peter Rolfmark (VU) (fr.o.m. 2017-05-13) 
2:e vice ordf.: Christer Bjelk (VU) (t.o.m. 2017-05-13) 
2:e vice ordf.: Örjan Lundström (VU) (fr.o.m. 2017-05-13) 
Ledamot: Ivan Sandqvist (personlig suppl.: Per-Erik Lundberg) 
Ledamot: Lars-Åke Strömberg (personlig suppl.: Håkan Melin) 
Ledamot: Ulf Hjälmerhag (personlig suppl.: Jonas Andersson) 
Ledamot: Örjan Lundström (t.o.m. 2017-05-13) (personlig suppl.: Kenneth Scherman) 
Ledamot: Håkan Källqvist (fr.o.m. 2017-05-13) (personlig suppl.: Kenneth Scherman) 
Ledamot: Niklas Löthner (personlig suppl.: Petri Tuomela) 
Ledamot: Sandy Karlsson (till och med 2017-21-31) (personlig suppl.: Lars-Åke Friis) 
Ledamot: Emil Holgersson (från och med 2018-01-01) (personlig suppl.: Lars-Åke Friis) 
Ledamot: Peter Rolfmark (t.o.m 2017-05-13) (personlig suppl.: Kenneth Scherman) 
Ledamot:  Robin Engvall (fr.o.m 2017-05-13) (personlig suppl.: Kenneth Scherman) 

Verkställande utskottet (VU) har haft 26 (31) sammanträden.  
Förbundsstyrelsen har haft 11 (24) sammanträden. 

Internrevisorer: 
Magnus Brandt 
Ulf Öberg 

Valberedning 
Krets 1:  Robert Bergman 
Krets 3:  Håkan Melin 
Krets 4:  Johan Hjälmerhag (ordförande och sammankallande) 
Krets 6:  Gert Samuelsson 
Krets 7:  Kent Palmqvist 
Krets 8:  Per Wulff 
Krets 9:  Samuel Qvist 

Intern revisor 
Patrik Nilsson 
Jörgen Olsson 

IT-rådet 
Krets 1:  Ivan Sandqvist 
Krets 3: John Iggström (Ordförande) 
Krets 4:  Jonas Andersson 
Krets 6:  Håkan Källqvist 
Krets 7: Jan Wiklund 
Krets 8:  Jimmy Ljunggren 
Krets 9:  Patrik Nilsson 
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Tekniska Rådet 
Krets 1: Per-Erik Lundberg 
Krets 3: Håkan Melin (Ordförande) 
Krets 4: Magnus NIklassson 
Krets 7: Niklas Hansson 
Krets 8: Andreas Jåtby 
Krets 9: James Bjelk 

Extern godkänd revisor: 
Kenneth Elton, Elton Revisionsbyrå 

Förbundets tjänstepersonal 
Verkställande Direktör:  Lars Anderman 
Teknisk konsulent:   Johan Schön 
IT-konsult   Lisa Ronquist (från och med 2017-05-16) 
Ekonomiansvarig:  Ewa Karlsson 
Kommunikationsansvarig: Mattias Löfroth 
Förbundsjurist:   Tommy Stenberg 
 

Medlemmar 
Förbundet hade 323 medlemmar den sista december 2018, vilket innebär en minskning med 56 under perioden. Antalet 
aktiva medlemmar var 161, vilket är en minskning med 9 personer. Antalet passiva medlemmar var 105, jämfört med 
147 under föregående period. Antalet adjungerade medlemmar var 57, vilket är en minskning med 5.     

Antal aktiva medlemmar den sista december 2018 (sista december 2016): 

Krets 1 15 (16) 
Krets 3 27 (26) 
Krets 4 18 (19) 
Krets 6 23 (22) 
Krets 7 32 (36) 
Krets 8 20 (22) 
Krets 9 26 (29) 
Totalt 161 (170) 

Förbundet hade den sista december 155 anslutna företag och organisationer.  
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Inledning 
Verksamheten har liksom tidigare varit formellt uppdelad i dels Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR), 
utgörande en ideell förening för medlemmarnas gemensamma ideella intressen som yrkesmän, dels i ett av riksförbundet 
ägt Skorstensfejarmästarnas Service Aktiebolag (SSA) för tillhandahållande av tjänster av teknisk, ekonomisk och juridisk 
art till medlemmarna i riksförbundet i deras egenskap av myndighetsrepresentanter, företagare och arbetsgivare samt 
för bedrivande av informations- och upplysningsverksamhet.  

 
Sedan 2006 fanns ytterligare ett av riksförbundet helägt aktiebolag – Skorstensfejaremästarnas Dataaktiebolag (SDA), 
vilket vid utgången av 2018 har likviderats. Verksamheten i detta bolag var inriktad på att hantera IT-relaterade frågor 
och då främst drift av mjukvaran SOT 2000 samt drift och utveckling av mjukvaran Ritz. Sedan 1:a januari 2016 har samtliga 
avtal som SDA innehavt överflyttats till SSA. I och med att samtliga åtaganden avslutats i SDA så begärdes det i likvidation. 
Likvidator har varit Torbjörn Thalinsson, Advokatfirman Carler AB, Stockholm.  Verkställande utskottet i SSR är tillika 
styrelse för SSA. Styrelsen för SSR är bolagsstämma för SSA. 

Arbetsbelastningen på Styrelse, VU och kansli har varit hög under perioden men jämfört med åren 2015–2016 har 
utveckling gått åt rätt håll.  

Den tidigare likviditetsbrist har nu åtgärdats och förbundets soliditet samt likviditet är god.  

Författningsärenden 
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, som reglerar sotningsverksamheten, har varit gällande sedan den 1 januari 2004. 
Av den tidigare, av regeringen, genomförda översynen som syftade till att ge fastighetsägarna större ansvar blev intet. I 
regleringsbrev till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har regeringen inte givit myndigheten något 
fortsatt uppdrag under dessa två åren kring sotningsfrågorna vilket även ansvarig från MSB bekräftar.    

Statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) visar att fristuppfyllnaden för brandskyddskontrollen 
har fortsatt ökat. Rådgivning och stöd till medlemmarna rörande lagstiftningsfrågor har generat fortsatt arbete för 
kanslipersonalen, inte minst när det gäller upphandlingsfrågor. 

Regeringen har tillskrivits med anledning av att medlemmar drabbas negativt av den möjlighet som lagen medger att 
ansöka om egen sotning. Avsikten med den möjligheten har nu fått betydande konsekvenser för några av förbundets 
medlemmar. Förbundet vill med skrivelsen medvetandegöra regeringen om de konsekvenser som det kan medföra. Såväl 
kommunmedborgare, kommunala förvaltningen och nämnd samt sotningsentreprenör har drabbats negativt.  

Taxor och entreprenadavtal 
Merparten av landets kommuner har antagit en modell för årlig revidering av taxorna för sotning och brandskyddskontroll 
genom ett så kallat Sotningsindex. Sotningsindex fastställs av förbundet i samråd med SKL årligen per den 1 april. 
Sotningsindex för 2017 uppgick till 2,12 % och för 2018 till 2,00 %. 

Under 2017 och 2018 har förbundet biträtt medlemsföretag i taxe- och avtalsförhandlingar med kommuner och 
kommunförbund. Under perioden har ett antal sotningsdistrikt upphandlats. Flertalet upphandlingar följer LOU till vissa 
delar men med lokala kriterier. I några fall har entreprenader tilldelats utan upphandling. I vissa fall har kommuner i 
samband med tilldelandet av entreprenader valt separata entreprenörer för sotning respektive brandskyddskontroll.  

Annonser om lediga entreprenader för sotningsdistrikt har utsänts genom förbundets nyhetsbrev.  

Yrkestekniska frågor 
Förbundet har genom dess tekniske konsulent bistått med rådgivning till medlemmarna i yrkestekniska frågor. Vidare har 
förbundet fört en aktiv dialog med tillverkare, andra branschförbund, provningsinstitut, ackrediterade organ för 
typgodkännande och CE-märkning, Boverket med flera, i frågor inom verksamhetsområdet. Förbundet har även genom 
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ordföranden och den tekniske konsulenten varit representerat i Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK). Förbundet har 
genom den tekniske konsulenten deltagit i arbetet med standardisering av skorstenar på såväl det nationella som 
europeiska planet.  

Arbete med ett nytt koncept, Arbetsmiljösäker Sotning, har initierats under 2018. Arbetet har skett inom ramen för 
verksamheten i förbundets Tekniska råd. 

IT-frågor 
IT-rådet har arbetat med att prioritera förbättringar och nyutveckling av förbundets verksamhetssystem Ritz. Under 2018 
tecknades ett nytt samarbetsavtal med Nethouse AB, gällande förvaltning, drift och utveckling av Ritz. Det nya avtalet har 
inneburit väsentlig lägre kostnader än under tidigare år. Ett flertal av förbundets medlemmar har anslutit sig till Ritz. Vid 
utgången av 2018 var 93 stycken medlemsföretag och organisationer nyttjare av systemet. I maj 2017 anställdes Lisa 
Ronquist som IT-konsulent på SSA, för att kunna hantera support och IT-relaterade frågor inom förbundet.   

Arbetsmiljö 
Under 2017 och 2018 har det blivit alltmer uppenbart att den traditionella sotningsmetodiken inte längre är hållbara ur 
en arbetsmiljösynpunkt. Flera forskningsrapporter som publicerats de senaste åren har visat att sotarna löper en stor risk 
för att drabbas av cancer, hjärt-kärlsjukdomar och fallolyckor.  

Under våren 2018 fick förbundets tekniska råd i uppdrag av förbundsstyrelsen att arbeta fram en branschstandard för en 
mer arbetssäker sotningsmetodik, så kallad arbetsmiljösäker sotning. Flertalet av förbundets kretsar har under 2018 på 
samma tema genomfört utbildningsdagar för sin personal.  

Riksavtal 
Ett nytt riksavtal tecknades 2017, vilket löper på fram till och med sista mars 2020. Löneökningarna motsvarar 2,2% 
(2017), 2,1% (2018) och 2,2% (2019). Avtalsdelegerade har varit Hans Olsson, Peter Rolfmark, Örjan Lundström, Ivan 
Sandqvist och Robin Engvall.  

Medlemskonsultationer angående tillämpningen av Riksavtalet och arbetsrättsreglerna har under perioden förekommit 
via mail och telefon i stor omfattning. Vanligt förekommande ärenden rör de formella reglerna i samband med lokala 
förhandlingar i uppsägningsärenden, tillämpningen av reglerna för föräldraledighet, ledighet för fackligt arbete och 
studier samt mer enklare tolkningsfrågor rörande riksavtalets bestämmelser. Det är viktigt att förbundets medlemmar 
rådgör med kansliet före arbetsrättsliga åtgärder vidtas. Bland annat med hänsyn till risken för skadeståndsanspråk om 
formalia inte följs. 

Utbildning 
Under hösten 2016 utarbetades en större utbildningssatsning, som genomförts under 2017 och 2018. Förbundet har tagit 
fram och genomfört utbildningarna Administratören och sotaren, Arbetsmiljö för sotare, Arbetsrätt för sotare, Ritz från A 
till Ö, Rättssäker Brandskyddskontroll, Rättssäker Data, Sakkunnig Funktionskontrollant OVK och SSR Godkänd Besiktning. 
Sammanlagt har detta utmynnat i 22 utbildningstillfällen.   

Under våren 2018 genomförde tekniska rådet en pilotutbildning för förbundsstyrelsen på temat Arbetsmiljösäker sotning. 

Samarbeten 
Förbundet är medlem i Företagarna. Förbundets medlemsföretag kan frivilligt ansluta sig till organisationen genom 
medlemskap i lokal förening. Lars Anderman och Mattias Löfroth har medverkat på ett tiotal möten under 2017 och 2018.  

Företagarna har tidigare tagit fram ett kvalitetsledningssystem, FR2000, som är utvecklat för små och medelstora företag. 
Ett flertal av förbundets medlemmar använder sig av systemet. Lars Anderman är ledamot i FR2000 styrelse.  
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Riksförbundet är medlem i Brandskyddsföreningen (SBF). Lars Anderman är ledamot i föreningens representantskap och 
även ledamot i regionalföreningen för SBF i Stockholm län.  

Kontakten med de utländska yrkesorganisationerna har upprätthållits direkt eller genom Europiska 
Skorstensfejarmästarfederationen (ESCHFÖ). Förbundet deltar i federationens kongresser och tekniska dagar, vilka 
genomförs vartannat år, liksom i den årligen återkommande ordförandekonferensen samt andra möten med 
specialiserad inriktning. ESCHFÖE:s tekniska dagar hölls 2017 i Finland och ordförandekonferens 2018 i Rumänien. 
Förbundets VD, VU och tekniska konsulent brukar vanligtvis representera Sverige vid dessa sammankomster. I perioderna 
mellan de tekniska dagarna och kongresserna håller federationen möten med medlemsländernas ordförande samt med 
Eschföes presidium. Utbyte av erfarenheter mellan representanter för sotningsväsendet i Sverige och kollegor i de 
nordiska grannländerna sker vanligtvis varje år. De nordiska länderna träffades 2018 i Köpenhamn då verkställande 
utskottet och Johan Schön representerade förbundet.  

Förbundet har tillsammans med MSB och SKL genomfört den så kallade Sotningskonferensen under september 2018, där 
aktuella frågor för sotningsbranschen diskuterades. I samband med detta så presenterades resultatet av projektet 
Sotaren i Storköping, som ämnar att göra det enklare att upphandla sotningstjänster. Förbundet har varit remissinstans i 
detta arbete.  

Förbundsmöte 2017 
Förbundsmötet 2017 hölls på Posthotellet i Göteborg 11-13 maj. Kongressen organiserades med två dagar med 
föreläsningar och seminarier, och ett avslutande förbundsmöte. Programmet innehöll bland annat 
inspirationsföreläsningar, GDPR, lagar och regler, förebyggandeärenden, sotarnas arbetsmiljö och 
kvalitetsledningssystem. I anslutning till kongressen arrangerades en utställning med cirka 25 företag, som bland annat 
presenterade teknisk utrustning, arbetarskyddsmateriel och datautrustning.  

Till ordförande för förbundet omvaldes Hasse Olsson, till 1:e vice ordförande valdes Peter Rolfmark och Örjan Lundström 
omvaldes till 2:e vice ordförande. 

Förbundets veterantecken som utgår efter 20-års medlemskap tillerkändes medlemmarna: 

Jan Cedergren, Joachim Björk, Kenneth Andersson, Kenneth Siggelin, Lars Strandberg, Lars-Erik Hellgren, Lars-Erik 
Söderlund, Mats Ohlsson, Mikael Boväng, Morgan Lundholm, Peter Sandahl, Roland Johansson och Rune Daniels. 

Kommunikation 
SSR har under åren 2017-2018 skickat ut cirka 80 nyhetsbrev som behandlat nyheter och notiser inom sotarbranschen, 
intervjuer och reportage, upphandlingsbevakning, omvärldsbevakning och länkar till domar och liknande.  

Under 2018 upprättades en GDPR-sida på förbundets webb med ett antal informativa texter, mallar, tips och en FAQ med 
frågor som inkommit från medlemmarna. Samma år lyftes även det mesta av förbundets intranät till webben, för att 
medlemmarna enklare skulle kunna ta del av mallar, logotyper, bildbanker, lagregister, stadgar, protokoll och liknande.  

Förbundet har under perioden haft ram- och samarbetsavtal med Scandbio, Profina, Idata, Renault, OKQ8, Areff, Arvato, 
Ahlsell, Försäkringskompetens, Peugeot, Volkswagen, Automile, Abax, 2MA och TeliaSonera.  

Fastigheten 
Renoveringen av fastigheten Lindormen 19 har fortsatt med reparation och modernisering av lägenheter.  

En långdragen tvist med grannfastigheten angående en vattenläcka i källaren avgjordes i tingsrätten under hösten 2018, 
till förbundets nackdel. Ärendet har beviljats prövningstillstånd i hovrätten. Förbundet har även haft en tvist med en av 
sina lokalhyresgäster, som inte har betalat hyra under en längre tid. Ärendet kommer att behandlas i tingsrätten under 
våren 2019.  


