
 

 

 
 
 
Sotningsindex för 2022 
 
I de kommuner som har ett avtal med Skorstensfejarmästare där sotningsindex tillämpas kan nu 
sotningsindex för 2022 bestämmas enligt följande. 

Värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökning på medianlön för sotare på 
1,4 %, enligt avtal mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, och dels Konsumentprisindex för 12 månader (Februari 2021 – 
Februari 2022) som är 4,3 %. 
 
Sotningsindex baseras på 80 % av löneökning samt på 20 % av Konsumentprisindex. 

 Sotningsindexet för 2022 är 1,98 %. Beroende på när sotningsindex infördes för förra året och 
när det införs i år så behöver hänsyn tas till eventuella justeringar från föregående år och behov 
av justeringar i år. Vid senare införande justeras indexet så att värdet av uppräkningen för tolv 
månader ska kunna erhållas under färre månader. 

Införande av index 1 april 2021 1 maj 2021 1 juni 2021 
1 april 2022 1,98 % 1,81 % 1,61 % 
1 maj 2022 2,16 % 1,97 % 1,75 % 
1juni 2022 2,38 % 2,17 % 1,93 % 

  

Gjordes indexuppräkning 1 april 2021 görs inget avdrag (använd kolumn ”1 april 2021”) och om årets index införs 1 april 2019 
görs ingen uppräkning (använd rad ”1 april 2022”). 

Pandemin försköt 2020 års avtalsrörelse vilket medförde att sotningsindexet då blev mycket 
försenat. För de kommuner som justerat taxan sent kan det medföra svängningar i taxan. Det är 
angeläget att justera taxan så snart som möjligt för att undvika behov av större justeringar i taxan. 
 
I samband med framtagandet av taxan för 2020 upptäcktes att tidigare sätt att beräkna 
sotningsindex med hänsyn till enbart föregående års införande kan ha haft viss inverkan. Detta 
gäller även i de fall där införandet av sotningsindex har skett väldigt sent på året. Om ni behöver 
hjälp att se över att ni ligger på en korrekt taxa kan ni ta kontakt med kansliet för en mer 
omfattande beräkning. Det vi behöver för att kunna hjälpa er med detta är när index har införts 
respektive år samt hur stora indexhöjningarna har varit.  
 
SKR kommer samtidigt skicka ut information om årets sotningsindex till respektive kommun. 
 
Vi har även för avsikt att undersöka alternativ till nuvarande sotningsindex tillsammans med SKR 
men vi återkommer med mer information om detta längre fram. 
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 Verkställande Direktör 
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Exempel: 
Om index infördes 1 maj 
2021 och införs 1 maj 2022 
blir sotningsindex 1,97 %. 


