Dnr 9017/04.109
Återremiss - Gemensam brand- och räddningsnämnd
Kommunstyrelsen beslutade 170926 § 119, att återremittera punkt 3. 4 och 5 i rubricerat
ärende för att få ett klarläggande av avtalet samt de ekonomiska förutsättningarna.
Ärendebeskrivning
Under 2016 genomfördes en studie, förstudie kring förutsättningarna för en ny
samverkansform mellan kommunerna Umeå, Robertsfors och Vindeln inom
räddningstjänsten ansvarsområde vars uppgift var att undersöka möjligheterna till ett
förändrat samarbete mellan kommunerna och finna lämpliga samverkansformer för detta.
Kommunstyrelserna i Robertsfors, Umeå och Vindeln beslutade i februari 2017 att uppdra till
kommuncheferna i Robertsfors och Vindeln samt till samhällsbyggnadsdirektören i Umeå att
upprätta förslag till reglemente och samverkansavtal för en gemensam nämnd inom
räddningstjänstens verksamhetsområde. Tidigare redovisad investeringsunderlag går inte
vidare för beslut då de anses vara föremål för den nya nämndens uppdrag att förtydliga
investeringsbehov för att klara verksamhetsuppdraget. Föreslaget till samverkansavtal har
även förtydligats vid återremiss i avseende på fördelning av kostnader vid gemensamma
investeringar samt Robertsfors- och Vindelns kommuns driftskostnad vid större investeringar
i respektive kommun. Förtydliganden har även gjorts i reglementet vid återremiss, varför
hela förslaget återgår för beslut till KS.
Allmänna utskottets förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta:
1.      att bilda en gemensam nämnd för räddningstjänst för Robertsfors, Umeå och Vindelns
       kommuner från och med den 1 januari 2018 med Umeå kommun som värdkommun
2.      att fastställa bifogat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden
3.      att godkänna bifogat förslag till avtal om samverkan mellan de tre kommunerna
4.      att kommunbidraget för den gemensamma nämnden fördelas enligt respektive
       kommuns budget för 2018.
5.      att investeringsutrymmet för den gemensamma nämnden år 2018 fastställs enligt
       särskild bilaga.
Beslutsunderlag
-Reglemente för gemensam räddningsnämnd i Umeå, Vindeln, Robertsfors kommun
-Samverkansavtal
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

1.      att bilda en gemensam nämnd för räddningstjänst för Robertsfors, Umeå och Vindelns
       kommuner från och med den 1 januari 2018 med Umeå kommun som värdkommun
2.      att fastställa bifogat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden
3.      att godkänna bifogat förslag till avtal om samverkan mellan de tre kommunerna
4.      att kommunbidraget för den gemensamma nämnden fördelas enligt respektive
       kommuns budget för 2018.

