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Medlemmar
Förbundet hade i slutet på november 2021 total 149 anslutna företag och organisationer, vilket innebär en minskning
med åtta företag jämfört med föregående period.
Förbundet hade 326 personliga medlemmar i slutet på november 2021, vilket är en ökning med två medlemmar jämfört
med föregående period. Antalet aktiva medlemmar var 171 (161), passiva medlemmar 106 (105) och adjungerade
medlemmar var 49 (57).
Antalet aktiva medlemmar per krets per november 2021:
Krets 1: 15 (15)
Krets 3: 33 (27)
Krets 4: 19 (18)
Krets 6: 25 (23)
Krets 7: 33 (32)
Krets 8: 21 (20)
Krets 9: 25 (26)
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Inledning
Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) tillhandahåller bland annat rådgivning inom teknik, arbetsrätt,
upphandling och arbetsmiljö. SSR erbjuder även sina medlemmar kunskapshöjande insatser som exempelvis utbildningar,
webbinarier, nyhetsbrev och omvärldsbevakning. SSR utvecklar och förvaltar verksamhetsstödet Ritz, som majoriteten av
medlemmarna använder. SSR är en viktig remissinstans och partner gentemot myndigheter, branschförbund och
arbetstagarorganisationer. SSR äger och förvaltar dessutom en hyresfastighet på Styrmansgatan i Stockholm.
Arbetsbelastningen på Styrelse, VU och kansli har varit hög under perioden. Främst har insatser krävts till rättprocesser
rörande fastigheten, kollektivavtalsförhandlingar, avtal om förvaltande av Ritz och stöd till medlemmar inom arbetsrätt
och arbetsmiljöfrågor.

Vision
I samband med SSR:s kongress i maj 2019 så antogs en tredelad vision för förbundet:
Ingen ska bli sjuk på grund av sitt inomhusklimat
Ingen sotare ska dö eller skadas på grund av sitt yrkesval
Inga eldstads- och imkanalsrelaterade bränder ska uppstå.

Covid-19
En omfattande pandemi slog igenom i världen under våren 2020. MSB gjorde i samarbete med SSR och SKR en
vägledning gällande utförandet av sotning och brandskyddskontroll. SSR upprättade även råd och rekommendationer
gällande personlig skyddsutrustning, aviseringstexter och rutiner vid besök.

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.

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.
Under 2019 och 2020 har förbundet biträtt medlemsföretag i taxe- och avtalsförhandlingar med kommuner och
kommunförbund men även kommuner har efterfrågat SSR syn på överväganden inför och under upphandling. Under
perioden har ett antal sotningsdistrikt upphandlats. Flertalet upphandlingar följer LKU men med lokala kriterier. I vissa
fall har kommuner i samband med tilldelandet av entreprenader valt separata entreprenörer för sotning respektive
brandskyddskontroll men även det omvända har genomförts, att man sammanfört tidigare uppdelade uppdrag till en och
samma utförare.
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
VD och den tekniske konsulenten varit representerat i Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK).
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IT-frågor
IT-rådet har arbetat med att prioritera förbättringar och nyutveckling av förbundets verksamhetssystem Ritz. Under 2020
tecknades ett nytt samarbetsavtal med Nethouse AB gällande förvaltning, drift och utveckling av Ritz. Avtalet, som blev
ett treårsavtal, gav väsentligt lägre kostnader. Därtill inryms en större översyn av de prestandaproblem som har funnits.
Översynen kommer att främst ske under 2021. Ytterligare medlemmar av förbundet har under perioden anslutit sig till
Ritz. Vid utgången av 2020 var det drygt 100 medlemsföretag och organisationer som nyttjade systemet.
Arbetet med bland annat utveckling, migrering samt support har under senare år ökat väsentligt.

Arbetsmiljö
Arbetet inom arbetsmiljöområdet har främst skett inom ramen för projektet ”Arbetsmiljösäker Sotning”. Arbetet har
skett inom en arbetsgrupp bestående av Niklas Löthner, Håkan Melin, Magnus Nicklasson, Johan Schön och Mattias
Löfroth. Gruppen presenterade sitt arbete i samband med sotningskonferensen i september 2020. Projektet resulterade
i en samlingssida på SSR:s webb, där aktuell forskning, statistik, rekommendationer och best practice från branschen har
stått i fokus. SSR har kommunicerat ut projektets innehåll till bland annat SSR:s medlemmar, upphandlande kommuner,
SKR, MSB och Kommunal.
Projektet avslutades i nuvarande form i juni 2021, då SSR:s kansli fick i uppdrag av SSR:s styrelse att ta över det
övergripande ansvaret för arbetsmiljöfrågorna. SSR:s tekniska råd, som ursprungligen fick uppdraget att genomföra
”Arbetsmiljösäker Sotning” har fått förnyat uppdrag att se över främst de tekniska aspekterna av arbetsmiljöarbetet.

Kollektivavtal
Riksavtalet 2017, som löpte fram till och med sista mars 2020, innehöll åtagande för parter att arbeta med arbetsmiljö,
yrkesutbildning, arbetstider och ersättningar. Under våren 2020 så strandade förhandlingarna delvis till följd av den Covid19 och förhandlingarna sköts upp. Ett avtal om prolongering slöts och under hösten 2020 startade ett omfattande arbete
för ett nytt avtal. Avtalet, som blev treårigt, blev klart i början på november 2020. Denna förhandling gav bland annat
Riksavtalet en ny struktur, men kanske främst en möjlighet till att planera arbete utöver 8 timmar per dag. Därtill omfattar
sedan 1 november 2020 Riksavtalet samtliga arbetare vid medlemsföretagen.
Avtalet med Ledarna för verkmästarna har inte förändrats i någon större omfattning. Vid senaste versionen så kunde man
införa en skrivning i avtalet kring hur pensionsförsäkringen skulle ske.
Avtalsdelegerade har varit Hans Olsson, Peter Rolfmark, John Iggström, Robin Engvall och Johan Hjälmerhag.
Medlemskonsultationer angående tillämpningen av kollektivavtalen, 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.
En fråga som har lyfts har varit behovet, eller inte, av ett kollektivavtal för den administrativa personalen, tjänstemännen.
Frågan har inte landat i något ställningstagande.
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Utbildning
SSR genomförde under 2019 tre tillfällen av utbildningen ”Sakkunnig Funktionskontrollant OVK”. Utbildare var Tommy
Ståhl, som tidigare bland annat har arbetat som lärare på Sotarskolan. Totalt 41 deltagare genomgick utbildningen under
2019. Under 2019 genomfördes även ett tillfälle på utbildningen SSR Godkänd Besiktning där totalt 19 personer deltog.
Under 2020 så ställdes samtliga fysiska utbildningar in på grund av Covid-19 pandemin. Under 2020 och 2021 genomförde
SSR ett antal webbinarier på teman som Riksavtalet, Tjänstepension, Sotarskolan, Sotarförsäkringen, Frisk ventilation,
Arbetsmiljösäker Sotning, Sotaren och administratören, Skriva anställningsavtal, Kemiska risker och personlig
skyddsutrustning.
Under 2019 togs en sotarspecifik fallskyddsutbildning fram i samarbete med företaget Klätterteknik.
Under 2020 skrev SSR ett samarbetsavtal med utbildningsföretaget ”Energi och Utbildning i Sverige AB”, som tillhandahåller distans- och onlineutbildningar inom området OVK och Energirådgivning. SSR:s medlemmar erbjuds motsvarande
25% rabatt på samtliga utbildningar.

Samarbeten
Förbundet är medlem i Företagarna. Förbundets medlemsföretag kan frivilligt ansluta sig till organisationen genom
medlemskap i lokal förening. Lars Anderman har medverkat på ett tiotal möten under 2019 och 2020.
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:s styrelse.
Riksförbundet är medlem i Brandskyddsföreningen (SBF). Lars Anderman är bland annat ledamot och i regionalföreningen
för SBF i Stockholm-Uppsala 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 återkommande ordförandekonferensen samt andra möten med specialiserad inriktning.
Under sommaren 2109 var SSR värd för ESCHFOE:s så kallade tekniska dagar på Scandic Triangeln i Malmö. SSR bjöd in
föreläsare för att bland annat diskutera sotarnas arbetsmiljö, jämställdhet och ventilationsfrågor.
ESCHFÖE:s ordförandekonferens 2020 ställdes in på grund av Covid-19. 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 ESCHFOE:s presidium. Utbyte av erfarenheter
mellan representanter för sotningsväsendet i Sverige och kollegor i de nordiska grannländerna sker vanligtvis varje år. De
nordiska länderna träffades 2019 i Oslo där verkställande utskottet och Johan Schön representerade förbundet.
Efterföljande möte som skulle skett i Stockholm fick ställas in på grund av pandemin.
Johan Schön och Lars Anderman föreläste vid den norska Brann- och miljökonferensen i Oslo 2019. Föreläsningen
omfattade förbundets arbete med arbetsmiljöfrågor samt den forskning som genomförts.
Förbundet genomförde tillsammans med MSB och SKR den så kallade Sotningskonferensen under september 2020, som
på grund av Covid-19 genomfördes digitalt. Aktuella frågor för sotningsbranschen diskuterades, bland annat på temat
upphandlingar och arbetsmiljö.
I samband med sotningskonferensen 2020 träffade förbundet genom Lars Anderman MSB generaldirektör. Mötet
avhandlade bland annat avsaknaden av förbundets uppfattning av engagemang från myndighetens sida. Samtalet var
klarläggande och gav förhoppning. Strax därefter avgick myndighetens generaldirektör.
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Under 2020 tecknades ett samarbetsavtal mellan SSR och Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare (RSVR).
Samarbetet innebär bland annat en avgiftsrabatt för SSR:s medlemmar som söker medlemskap i RSVR.

Förbundsmöte 2019
Förbundsmötet 2019 hölls på Örebro Slott i maj 2019. Kongressen organiserades med två dagar av föreläsningar och
seminarier, och ett avslutande förbundsmöte. Programmet innehöll bland annat inspirationsföreläsningar, lagar och
regler, förebyggandeärenden, sotarnas arbetsmiljö och kvalitetsledningssystem. I anslutning till kongressen arrangerades
en utställning med cirka 20 företag, som bland annat presenterade teknisk utrustning, arbetarskyddsmateriel och
datautrustning.
Till ordförande för förbundet omvaldes Hasse Olsson, till 1:e vice ordförande omvaldes Peter Rolfmark och John Iggström
valdes till 2:e vice ordförande.
Förbundets veterantecken som utgår efter 20-års medlemskap tillerkändes medlemmarna: Jörgen Jönsson, Kenneth
Scherman, Patrik Berg, Stefan Lång, Mattias Johansson, Claes Jönsson, Klas Eriksson, Peder Nilsson, Bengt Karlsson, Jan
Wiklund, Robert Bergman, Mikael Ackemo.

Kommunikation
SSR har under åren 2019-2020 skickat ut cirka 80 utskick med information som behandlat nyheter och notiser inom
sotarbranschen, intervjuer och reportage, upphandlingsbevakning, omvärldsbevakning och länkar till domar och
liknande.
Under 2019 upprättades en arbetsrättssida på förbundets webb med ett antal informativa texter, mallar, tips och en FAQ
med frågor som inkommit från medlemmarna.
Förbundet har under perioden haft ram- och samarbetsavtal med Scandbio, Profina, IDATA, Renault, OKQ8, Arvato,
Ahlsell, Försäkringskompetens, Peugeot, Volkswagen, Automile, Abax, 2MA, Energi och Utbildning i Sverige, RSVR och
TeliaSonera.

Fastigheten
Renoveringen av fastigheten Lindormen 19 har fortsatt med reparation och modernisering av lägenheter. Bland de större
åtgärderna kan nämnas totalrenovering av två badrum, byte av takplåt över gårdshuset samt ny port till garaget.
Radonmätning i enlighet med lagkrav har genomförts med positivt resultat.
Förbundet hade sedan några år tillbaka en lokalhyresgäst med problem att erlägga hyra enligt avtal. I samband med en
vattenläcka uppstod en tvist som under 2019 fick sin upplösning då hyresgästen lämnade lokalen. Förbundet som hade
stämt hyresgästen kunde inte få sina kostnader täckta då hyresgästen helt saknade tillgångar.
Under 2017 så inleddes en tvist med en av grannfastigheterna. Från intilliggande fastighet inträngde vatten som under
många år har fyllt förbundets fastighets källare. 2018 lämnade förbundet in en stämningsansökan. Ärendet kom upp i
tingsrätten och beslutet var till förbundets nackdel. Förbundet överklagade beslutet till hovrätten som även där beslutade
till motpartens fördel. Förbundet ansökte därmed om prövningstillstånd till Högsta domstolen vilket beviljades i
december 2020. Att notera, endast 100 ärenden om året beviljas prövningstillstånd av cirka 6000 inlämnade ärende.
I juni 2021 avgjordes målet till förbundets fördel i sakfrågan medan förbundets ersättningsanspråk, som inte prövats i
tidigare instanser, återvisades av HD till Tingsrätten för avgörande. Förbundet slöt ett förlikningsavtal med motparten i
juni 2021 som innebar att motparten fick bära båda parters advokatkostnader samt ersatte förbundet med 300 000 kr för
skador.
För förbundet har dessa två ärendena krävt omfattande resurser. Förbundsjurist och styrelse har återkommande
diskuterat frågor och övervägande.
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