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Avtal om samverkan i gemensam brand- och räddningsnämnd  
 

 

 
Robertsfors, Umeå och Vindelns kommuner har kommit överens om att från och med den 1 
januari 2018 inrätta en gemensam nämnd, kallad Umeåregionens brand- och 
räddningsnämnd, för verksamheten inom räddningstjänst. 
 

Umeå kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Umeå kommuns 
organisation. Den gemensamma nämnden benämns i detta avtal som nämnden. 

1. Parter  
Detta samverkansavtal tecknas mellan följande kommuner i Umeåregionen  

 Robertsfors kommun org.nr 212000-2551  

 Umeå kommun org.nr 212000-2627  

 Vindelns kommun org.nr 212000-2544 

2. Uppgifter  
Nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas olycksförebyggande verksamhet och 
räddningstjänstverksamheten. Nämnden ska ta till vara kommunernas gemensamma 
resurser för räddningstjänst och därigenom säkerställa erforderlig kompetens och förmåga i 
ett framåtsyftande perspektiv som kommer alla tre kommuner till godo. Samverkansavtalet 
reglerar vad som ska ingå i den gemensamma nämndens ansvar.  
 
Nämnden ansvarar för förebyggande och räddningsverksamheten i Robertsfors, Umeå och 
Vindelns kommuner i enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna inom ramen 
för lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor. Nämnden ansvarar vidare för tillsyn och 
tillståndsprövning enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt i 
tillämpliga delar för kommunernas uppgifter enlig lag (1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Huvudansvaret för 
samordning av kommunernas arbete med skydd mot olyckor ligger dock kvar i respektive 
kommun (1 kap. 6 § LSO). 
  
Nämnden ska inom sitt kompetensområde stödja andra nämnders arbete i kommunerna 
inom främst Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, Plan- och bygglag (2010:900), samt i 
frågor som kommunerna i övrigt efterfrågar. 
  
Kommunerna kan enligt särskild överenskommelse lämna specifika uppdrag till den 
gemensamma nämnden beträffande krisberedskaps-, trygghets- och säkerhetsarbete. 
 

3. Reglemente 
Den gemensamma nämndens verksamhet styrs av det reglemente som kommunfullmäktige i 
Kommunerna gemensamt beslutat om för nämndens verksamhet. Reglementet och framtida 
förändringar i reglementet ska antas av kommunfullmäktige i kommunerna 
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4. Organisation 
3.1 Nämnden  
Utöver vad som följer av lag ska nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
detta samverkansavtal och den gemensamma nämndens reglemente samt inom de 
ekonomiska ramar som beviljats för samarbetet.  
 

Nämnden ska bestå av fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare. Robertsfors kommun utser 
en (1) ledamot och en (1) ersättare. Umeå kommun utser två (2) ledamöter och två (2) 
ersättare. Vindeln kommun utser en (1) ledamot och en (1) ersättare. 
 

Nämnden representeras av ordföranden och vice ordföranden. Parterna är överens om att 
Umeå kommun utser ordförande samt vice ordförande samt att vice ordförande bör komma 
från en annan kommun än Umeå kommun. Ordföranden utses för en tid om fyra år räknat 
från den 1 januari året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits. Vice 
ordförande utses vid samma tillfälle för hela mandatperioden 
 

Nämndens första mandatperiod är den l januari 2018 till 31 december 2018 och löper 
därefter fyra år räknat från den l januari året efter det att allmänna val till 
kommunfullmäktige hållits i hela landet. 
 

3.2 Förvaltning 
Umeå kommuns förvaltning har ansvaret för beredning av ärenden, verkställighet av 
nämndens beslut, arkivering av tillhörande handlingar samt planera och administrera den 
verksamhet nämnden ansvarar för.  

5. Arvode och ekonomisk ersättning till ledamöter och ersättare 
Ledamöter och ersättare i nämnden ska ersättas i enlighet med de bestämmelser som gäller 
i respektive kommun som utsett ledamöterna och ersättarna och denna kommun ska även 
ombesörja utbetalning av arvode och annan ersättning. 

6. Styrning, planering, budget 
Styrning, planering och budget för den gemensamma nämnden upprättas av Umeå kommun 
enligt kommunens styrmodell och efter samråd med övriga samverkande kommuner. Umeå 
kommun kallar till samråd och samråd ska ske minst en gång per år. 
 
Umeå kommun ska fastställa budgeten för nämnden efter samråd med övriga samverkande 
kommuner. Förslaget till budget och därmed kostnaden för respektive ingående kommun 
ska lämnas till de medverkande kommunerna enligt överenskommen tidplan för att 
nämndens behov ska kunna integreras i respektive kommuns övergripande kommunbudget.  
 
Ingående kommuner kan ha olika ambition och möjlighet för uppräkning av kostnader 
mellan år. Därför är en öppen budgetberedning och ett transparent slutligt budgetförslag 
från den gemensamma nämnden viktigt.  
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7. Insyn i förvaltningen  
Parterna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens 
verksamhet. Nämnden ska till de samverkande kommunernas rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är, genom upprättande av delårsrapport och 
rapport i samband med årsredovisningen.  

8. Resultatreglering 
Över-/underskott regleras varje verksamhetsår mellan Robertsfors, Umeå och Vindelns 
kommuner. Likvidavräkning för över-/underskott regleras snarast efter det att respektive 
kommunfullmäktige fastställt årsredovisningen. 

9. Personal 
Umeå kommuns kommunstyrelse är anställningsmyndighet för samtlig personal i nämndens 
verksamhet. Personalen ingår i Umeå kommuns organisation och organiseras av Umeå 
kommun efter hörande av nämnden. 

10. Pensioner 
Pensionskostnader som uppstått hos respektive tidigare huvudman för räddningstjänsten 
ansvarar denne för i enlighet med separat avtal. Pensionskostnader upparbetade i 
nämndens verksamhet ansvarar nämnden för. 

11. Investeringar och fastigheter 
Investeringsobjekt i form lös egendom, så som fordon, maskiner och inventarier ägs av 
värdkommunen. Investeringar i lös egendom ska inrymmas i värdkommunens 
investeringsbudget. Investeringar för gemensam utrustning fördelas med 70% på Umeå och 
vardera 15% på Robertsfors och Vindeln 
 
Varje kommun ansvarar för att det finns ändamålsenliga lokaler i sin kommun för att bedriva 
räddningstjänstverksamhet. Varje kommun står för kostnader för lokaler och drift av lokaler 
som el, städning mm. 
 
Respektive kommun behåller äganderätten till den fasta egendom som nyttjas av nämnden. 
Fastigheter för verksamheten ägs av respektive kommun eller hyrs in av respektive kommun 
som den gemensamma nämnden sedan bedriver verksamhet inom. Kostnadsförändringar i 
samband med eventuell nybyggnation, omfattande ombyggnationer eller genomgripande 
renoveringar ska diskuteras av de inblandade kommunerna och avtalas separat. Av avtalet 
ska framgå hur finansieringen av såväl byggnation som löpande drift skall ske.  

12. Fördelning av nämndens kostnader  
För att minska effekterna av förändringar i finansiering för den enskilda kommunen är 

parterna överens om att 2018 är ett startår där man arbetar fram en ekonomisk 

fördelningsmodell som ska gälla från och med 2019. Modellen ska som grund bygga på en 

kostnadsfördelning baserad respektive driftbudget för 2018. Detta kan korrigeras med 

väsentliga faktorer som påverkar kostnadsfördelningen mellan parterna. Den ekonomiska 

fördelningsmodellen ska fastställas i ett tilläggsavtal till detta avtal och beslutas av samtliga 

kommuners kommunfullmäktige som ingår i samarbetet. I den ekonomiska 
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fördelningsmodellen kommer finansieringen av den gemensamma nämndens kostnader att 

fastställas. Till driftkostnaden för den gemensamma nämnden ska Robertsfors och Vindeln 

lägga till kapitalkostnader för planerade investeringar under året. 

Kostnadsfördelningen för 2018 utgår från kommunbidragen från respektive kommun år 
2017: 

 Kommunbidrag (tkr) 2017 Kostnadsfördelning i 
procent 

Robertsfors kommun XX XXX YY,Y% 

Umeå kommun XX XXX YY,Y% 

Vindeln kommun XX XXX YY,Y% 
 

13. Betalning 
Umeå kommun fakturerar Robertsfors och Vindelns kommuner månadsvis i förskott med en 
tolftedel av respektive kommuns årsbudget för den gemensamma nämnden. 

14. Försäkring 
Den kommun som har äganderätt till fastigheter, byggnader, anläggningar och teknisk 
utrustning som nyttjas för räddningstjänstens verksamhet, ska se till att egendomen 
försäkras. Övriga försäkringar som erfordras i den gemensamma nämndens verksamhet 
tecknas av värdkommunen.  

15. Tvister 
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom 
förhandlingar mellan parterna. Kan enighet inte uppnås ska tvisten avgöras av allmän 
domstol. 

16. Regress  
Om det skulle uppkomma skadeståndsanspråk med anledning av nämndens verksamhet 
kommer Umeå kommun som värdkommun att vara ensam part i målet. Umeå kommun kan 
för det fall skadeståndsskyldighet uppkommer, ställa regresskrav på samverkanskommunen 
motsvarande den kommunens andel i budget om inte skadeståndskravet beror på 
samverkans kommunens agerande då kan regresskravet komma att bli högre.  

17. Tidigare avtal 
I och med detta avtal upphör samtliga tidigare avtal mellan parterna, såvitt avtalen avser 
räddningstjänstens verksamhet. 

18. Avtalets giltighet 
Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2018 och tills vidare under förutsättning att 
Robertsfors, Umeå och Vindelns kommuner har godkänt avtalet.  
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19. Förändringar i avtalet  
Parterna är överens om att någon annan kommun inom Umeåregionen vill träda in i 
samarbetet ska man inte motsätta sig det. Respektive parts kommunstyrelse äger rätt att 
besluta om samtliga ändringar och tillägg till detta avtal.  

20. Uppsägning av avtal 
Uppsägning ska göras skriftligen senast 18 månader före avtalstidens utgång. Sker inte 
uppsägning är avtalet förlängt med ett år åt gången. Kortare uppsägning kan tillåtas om det 
råder enighet inom de samverkande kommunerna och att uppsägning är till förmån för 
andra förmånligare lösningar eller alternativ.  

21. Avveckling av den gemensamma nämnden 
Anser någon av parterna att den gemensamma nämnden ska upphöra helt ska 
överläggningar mellan företrädare för kommunstyrelserna i de samverkande kommunerna 
ske. Frågan om avveckling av nämnden, som kan ske enbart vid årsskifte, ska skriftligen 
väckas före den l juli 18 månader innan avvecklingen är avsedd att ske. Vid en avveckling av 
nämnden ska ansvaret för organisationens gemensamma personal, materiel och övrig 
utrustning fördelas på parterna efter en skälig och rättvis grund. Kapitalinvesteringar som är 
stationerade i Robertsfors och Vindelns kommuner köps av respektive kommun till bokfört 
värde. 
 
Vid bedömningen av vad som är en skälig och rättvis grund ska följande vara vägledande: 

 Upparbetade personalkostnader fördelas enligt samma principer som vid ingåendet 
av detta avtal 

 Kvarvarande personal fördelas efter arbetsställets geografiska placering 

 Personalfrågor i övrigt hanteras så som vid övertagande av verksamhet. 

22. Utvärdering av samarbetet  
Kommunstyrelserna i respektive kommun i samverkan ansvarar för att utvärderingar av 
samarbetet genomförs. 
 
Ort  Datum 
 
 
 
För Robertsfors kommun 
 
 
 
Ort  Datum 
 
 
 
För Umeå kommun 
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Ort  Datum 
 
 
 
För Vindelns kommun 


