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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-11-24

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 324

Revidering av samverkansavtal för den
gemensamma räddningsnämnden

KSN-2021-02555

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att godkänna reviderat samverkansavtal enligt ärendets bilaga 1.

Sammanfattning

Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner samverkar sedan 2012 i en gemensam
räddningsnämnd där Uppsala kommun är värdkommun. Kommunfullmäktige har att
godkänna förslag på reviderat samverkansavtal som också ska godkännas av
respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 16 november 2021 § 360
Tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2021
Bilaga 1, förslag till reviderat samverkansavtal för gemensamma
räddningsnämnden

Yrkanden

Simon Alm (-) yrkar:
att Uppsala kommun lämnar samarbetet i den gemensamma räddningsnämnden för att
istället återgå till att bedriva verksamheten i egen regi.

Mohamad Hassan (L) yrkar avslag till Simon Alms (-) ändringsyrkande.

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Simon Alms (-) ändringsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
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Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Reservat ion

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Modellen är stelbent och underminerar demokratisk styrning av verksamheten.
Mervärdet för Uppsala kommun i att ha vissa skalfördelar är mycket begränsade när
Uppsala kommun på egen hand är den överväldigande andelen av detta samarbete. Det
hade varit en annorlunda situation om räddningsnämnden helt och hållet styrdes av
Uppsala kommunfullmäktige, och att andra kommuner skulle kunna delta i denna
verksamhet utan inflytande, men det blir en mycket dålig demokratisk ordning för dessa.
Det blir därför bäst om Uppsala kommun avvecklar sitt engagemang i den gemensamma
räddningsnämnden och istället återtar verksamheten till egen regi såsom fallet var innan
2012.

Särskilt yttrande

Linnea Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande:
SD har i flera år drivit att Uppsala kommun borde återgå till att ha en egen
räddningsnämnd och har fortsatt den uppfattningen.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 360

Revidering av samverkansavtal för den
gemensamma räddningsnämnden

KSN-2021-02555

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

1. att godkänna reviderat samverkansavtal enligt ärendets bilaga 1.

Sammanfattning

Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner samverkar sedan 2012 i en gemensam
räddningsnämnd där Uppsala kommun är värdkommun. Kommunfullmäktige har att
godkänna förslagpå reviderat samverkansavtal som också ska godkännas av
respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2021
Bilaga 1, förslag till reviderat samverkansavtal för gemensamma
räddningsnämnden

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Revidering av samverkansavtal för den 
gemensamma räddningsnämnden  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att godkänna reviderat samverkansavtal enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 

Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner samverkar sedan 2012 i en gemensam 
räddningsnämnd där Uppsala kommun är värdkommun. Kommunfullmäktige har att 

godkänna förslag på reviderat samverkansavtal som också ska godkännas av 

respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna.  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och brandförsvaret. Det 

gemensamma ägarsamrådet har ställt sig bakom förslaget till reviderat 
samverkansavtal vid sitt sammanträde den 8 oktober 2021. Barn-, jämställdhets- eller 

näringslivsperspektivet är inte relevant i ärendet. 

Föredragning 

Budget för den gemensamma nämnden upprättas av värdkommunen efter samråd 

med de andra kommunerna. Den huvudsakliga förändringen i förslaget innebär att 
samrådet senast 1 oktober har att besluta om budget och inriktning för kommande år. 
Tidigare fattade samrådsmötet beslutet på våren. Förslaget innebär ökat 

handlingsutrymme och anpassning till de samverkande kommunernas budgetprocess.  

Förslaget innebär även att avtalet ska gälla från och med den 1 januari 2022 till och 

med 31 december 2024 samt att underlag inför ägarsamråd skickas två veckor innan 
mötet. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-10-14 KSN-2021-02555 

  
Handläggare:  

Jonas Eriksson 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2021 

• Bilaga 1, förslag till reviderat samverkansavtal för gemensamma 
räddningsnämnden 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ola Hägglund 

Stadsdirektör Ekonomidirektör 

 



Samverkansavtal om gemensam räddningsnämnd och 
räddningstjänstorganisation i Tierp, Uppsala och Östhammars 
kommuner enligt kommunallagen 3 kap 9 §. 

 
Följande kommuner har kommit överens om att från och med 2012-01-01 inrätta en gemensam 

nämnd kallad räddningsnämnden. Detta avtal är en revidering av tidigare avtal och gäller från och 

med 2022-01-01, samtidigt upphör tidigare avtal att gälla. 

Tierps kommun org.nr 212000-0266 

Uppsala kommun org.nr 212000-3005 
Östhammars kommun org.nr 212000-0290 

 
Uppsala kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Uppsala 

kommuns organisation. 

 

Syfte 
1 § Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner ("Kommunerna") ska genom en gemensam nämnd 

bedriva en effektiv räddningstjänstverksamhet i alla tre kommuner. 

 
Uppgifter 
2 § Den gemensamma nämnden ansvarar för räddningstjänstverksamheten i kommunerna i enlighet med 

vad som åvilar var och en av kommunerna inom ramen för lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 

("LSO"). Huvudansvaret för samordning av kommunernas arbete med skydd mot olyckor ligger dock 

kvar i respektive kommun (l kap. 6 § LSO) 

 

Nämnden svarar också för kommunernas tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor. 

 

Vidare svarar nämnden i tillämpliga delar för kommunernas uppgifter enlig lagen (1999:381) om åtgärder 

för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

 

Utöver vad som följer av lag ska nämnden tillse att verksamheten bedrivs enligt detta reglemente och 

samverkansavtalet. 

 

Nämnden ska samråda med berörda kommunala nämnder i de samverkande kommunerna samt med andra 

myndigheter och enskilda organisationer. 

 
Prestationskrav 
3 § Den gemensamma nämnden ska bedriva en effektiv verksamhet som bidrar till att uppfylla 

Kommunernas verksamhetsmål och visioner inom befintligt ekonomiskt utrymme. 

 

Verksamheten ska vara upplagd på ett sådant sätt att utfall, ekonomi och verksamhet kan mätas såväl 

kvalitativt som kvantitativt och bedömas av Kommunerna. 

 
Reglemente 
4 § Den gemensamma nämndens verksamhet styrs av det gemensamma reglemente som 

kommunfullmäktige i Kommunerna beslutat om för nämndens verksamhet. Reglementet och framtida 

förändringar i reglementet ska antas av kommunfullmäktige i Kommunerna. 

 
Styrning, planering, budget och insyn i förvaltningen 
5 § Styrning, planering och budget för den gemensamma nämnden upprättas av värdkommunen efter 

samråd med de andra kommunerna. Värdkommunen kallar till samråd två gånger per år, ett på våren och 

ett på hösten. I samråden ska det finnas representanter från samtliga tre kommunstyrelser. Underlag och 

kallelse skickas två veckor innan datum för samrådet. 



Samrådet beslutar senast 1 oktober om den gemensamma nämndens budget och inriktning för att 

nämndens behov ska kunna integreras i respektive övergripande kommunbudget. Budgeten räknas     upp 

med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) framtagen av Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Om Kommunerna har avtalat om nya brandstationer eller större fastighetsförändringar ökas budgeten 

med den hyresökning som eventuellt uppstår. Vidare kan budgeten ökas eller minskas utifrån särskilda 

satsningar eller rationaliseringar. 

 

Styrningen av nämndens verksamhet sker till största del av det gemensamma handlingsprogrammet för 

förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som 

respektive kommunfullmäktiga fattat beslut om. 

 

Tierp och Östhammars kommuner har rätt till löpande insyn i förvaltningen och redovisningen som 

gäller nämndens verksamhet. 

 
Resultatreglering 
6 § Över/underskott regleras varje verksamhetsår mellan Kommunerna. Likvidavräkning för 

över/underskott regleras snarast efter det att respektive kommunfullmäktige fastställt årsredovisningen. 

 
Kostnadsfördelning mellan Kommunerna 
7 § Kostnadsfördelningen mellan kommunerna från och med 2020: 

 
Tierps kommun: 11,6% 

Uppsala kommun: 76,4% 

Östhammars kommun: 12,0% 

 

Den gemensamma nämndens nettokostnad fördelas enligt ovanstående procentuella kostnadsfördelning. 

Kostnadsfördelningen bör ses över vart femte år, bland annat utifrån om invånarantalet procentuellt har 

förändrats olika i kommunerna. 

 
Betalning 
8 § Uppsala kommun fakturerar Tierp och Östhammars kommuner månadsvis i förskott med en 

tolftedel av respektive kommuns årsbudget för den gemensamma nämnden. 

 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
9 § Den gemensamma nämnden ska i möjligaste mån följa uppföljningsrutinerna enligt värdkommunens 

styrmodell. 

 

Nämnden ska löpande redovisa till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna hur de 

har fullgjort de uppdrag som respektive fullmäktige har lämnat till dem 

• i reglemente och samarbetsavtalet. 

• i handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om 

skydd mot olyckor. 

 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur mål och uppdrag som delegerats till dem har 

fullgjorts. 

 

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 

 
Investeringar, äganderätt till egendom och fastigheter 
10 § Investeringsobjekt i form av lös egendom, så som fordon, maskiner och inventarier ägs av 

värdkommunen. Investeringar i lös egendom ska inrymmas i nämndens investeringsbudget. 

 

Fastigheter för verksamheten ägs av respektive kommun (eller hyrs in av respektive kommun) som sedan 

den gemensamma nämnden hyr. Kostnadsförändringar i samband med eventuell nybyggnation, 

omfattande ombyggnationer eller genomgripande renoveringar ska diskuteras av Kommunerna och 

avtalas separat. Av avtalet ska framgå hur finansieringen av såväl byggnation som löpande drift ska 

finansieras. 



Varje kommun ansvarar för att det finns ändamålsenliga lokaler i sin kommun för att bedriva 

räddningstjänstverksamhet. Den gemensamma nämnden ska ha en lokalförsörjningsplan för hela sin 

verksamhet som revideras årligen och delges Kommunerna. 

 

Vid upphörande av detta avtal och därmed upphörande av den gemensamma nämnden övertar den 

kommun där fastigheterna är belägna alla hyresavtal för dessa fastigheter. 

 
Försäkring 
11 § 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. 

 
Sammansättning av nämnden 
12 § Den gemensamma nämnden utgörs av tretton (13) ordinarie ledamöter och tretton (13) ersättare 

med fördelning enligt nedan: 

 
Tierps kommun 2 + 2 

Uppsala kommun 9 + 9 

Östhammars kommun 2 + 2 

 

Den gemensamma nämndens presidium utgörs av ordföranden och vice ordföranden. Dessa funktioner 

utses av värdkommunens kommunfullmäktige bland dem som valts att ingå i nämnden. Vice 

ordföranden har funktion som ordförandens ställföreträdare. Nämnden representeras av ordföranden 

och vice ordföranden om inte ordföranden beslutar annorlunda. 

 

Mandatperiod 
13 § Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det att allmänna val till 

kommunfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet ska dock upphöra tidigare om 

uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång. 

 

Tvister 
14 § Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas av parterna i samråd. 

Kan inte enighet uppnås ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

 
Avveckling av den gemensamma nämnden 
15 § Anser någon av Kommunerna att den gemensamma nämnden ska upphöra helt ska överläggningar 

mellan företrädare för kommunstyrelserna i 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 Tierp och Östhammars 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. 

 
Avtalets giltighet. 
16 § Detta avtal gäller från och med den l januari 2022 till 31 december 2024 och ersätter tidigare avtal 

mellan kommunerna tecknat 2019. 

 

Uppsägning ska göras skriftligen senast 18 månader före avtalstidens utgång. Sker inte uppsägning 

förlängs avtalet med fyra år åt gången. 



Utvärdering av samarbetet 
17 § Kommunstyrelserna i respektive kommun i samverkan ansvarar för att utvärderingar av samarbetet 

genomförs. 

 

 

 

 

 

 

 
 
…………………….. den…………………….. …………………….. den…………………….. 
Ort och datum Ort och datum 

 
 
 
 

……………………………………………………. ……………………………………………………. 
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande 
Tierps kommun Uppsala kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………….. den…………………….. 
 
 
 
 

……………………………………………………. 
Kommunstyrelsens ordförande 
Östhammars kommun 
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