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Sala och Heby kommuner har genom avtal haft gemensam räddningstjänst sedan 
lång tid. Gällande avtal antogs 1988. l samband med översyn av räddningstjänstens 
organisation sa Sala kommun upp avtalet med Heby. 

Förvaltningen har under senare delen av hösten arbetat med att ta fram ett nytt 
förslag till avtal. Avtalets omfattning är i stort detsamma men hänvisningar till 
lagstiftning och handlingsprogram har uppdaterats. 

En förändring mot tidigare avtal är förslaget att reglera den ekonomiska 
ersättningen i relation tiil invånarantalet per sista december. Tidigare avtal hade en 
fast procentuell fördelning mellan kommunerna. Som invånarantalen i Sa!a och 
Heby kommuner ser ut för närvarande innebär det att Heby kommun kommer 
betala en större andel av räddningstjänstens kostnader 2014 jämfört med 2013 då 
det gamla avtalet har gällt. 

Avtalstiden är föreslagen tili fem år med möjlighet att förlänga tre år i taget. 

Förslaget är att kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen 

Att godkänna förslaget till avtal, samt 

Att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att teckna avtalet. 
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Kommunstyrelsens lörvaltnln!l 
Avtal mellan Sala kommun och Heby kommun om räddningstjänst 

§l Parter 

Avtal mellan Sala kommun och Heby kommun enligt 3 kap, 12§ lag (2003:778} om skydd 

mot olyckor. 

§2 Åtagande 

Sala kommun förbinder sig att utföra såväl de uppgifter som åvilar Heby kommun enligt lag 

(2003:778} om skydd mot olyckor och förordning {2003:789} om skydd mot olyckor, som det 

som regleras i gällande handlingsprogram för skydd mot olyckor i Heby kommun. 

Tjänsterna som räddningschef och stf räddningschefj-er är gemensamma för båda 

kommunerna. 

§3 Samråd 

Fortlöpande samråd ska Ii äga rum mellan de nämnder och befattningshavare i de båda 

kommunerna som handlägger ärenden om räddningstjänst. 

§4 Ersättning 

Som ersättning för tjänster enligt detta avtal skall Heby kommun till sala kommun årligen 

betala ett belopp för Sala kommuns driftskostnader som bygger på befolkningsrelationen 

per sista december boks!utsåret. Härvid förutsätts dock att vardera kommunen dels svarar 

för kapitaltjänstkostnader förorsakade av investeringar före 1973-01-01, dels bekostar 

anordnande av branddammar inom den egna kommunen och dels upplåter och bekostar 

erforderliga lokaler för brandstationsutrym men. 

H e by kommun skall till Sala kommun i april och oktober inbetala ett förskott som var gång 

motsvarar 50% av Sala kommuns budgeterade intäkter från Heby kommun för 

räddningstjänsten innevarande år. De budgeterade kostnaderna skall dock minskas med 

kostnader enligt första stycket andra punkten. Efter årets utgång skall avräkning ske mellan 

total andel i faktiska kostnader och erlagda förskottsbelopp. Mellanhavandet skall regleras 

före utgången av juni månad. 



§5 Investeringar 

Efter 1973-01-01 svarar sala kommun för samtliga nyinvesteringar för räddningstjänsten 

med undantag för brandstationer och branddamma r. 

Heby kommun erlägger sin andel av nyinvesteringskostnader genom att kommunen påförs 

kapitaltjänstkostnader i enhetlighet med den ersättningsbakgrund som angivits i 4§. 

Sala kommun svarar för drift, underhåll och service även av materiel till vilken kommunen 

endast har nyttjanderätt. 

§6 Fakturering 

Sala kommun åligger att fakturera Heby kommun förskottsbelopp och slutavräkning enligt§§ 

5 och 6. 

§7 Tvist 

Tvist med anledning av detta avtal skalllösas enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande. 

§8 Giltighetstid 

Detta avtal skall gälla under en tid av fem år från och med den 1 januari 2014. Avtalet 

förlängs med tre år i sänder om inte avtalet av någondera parten sägs upp senast ett år före 

avtalstidens utgång. 

Sala den .................... . Heby den .......................... .. 

Per-Olov Rapp Marie Wilen 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande 

Sala kommun Heby kommun 


