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Samarbetsavtal mellan Pajala och Överkalix kommuner
beträffande räddningstjänsten
Mellan Pajala kommun 212000-2718 och Överkalix kommun, 2120002684 har följande avtal träffats beträffande räddningstjänsten i
Överkalix kommun.
§ 1 Omfattning
Pajala kommun förbinder sig att i överensstämmelse med lagen om
skydd mot olyckor (2003:778) samt lagen knuten till förordningen
(2003:789), Överkalix kommuns handlingsprogram samt de
anvisningar som statliga myndigheter utfärdat på uppdrag av
regering och riksdag, till Överkalix kommun tillhandahålla följande
resurser.
a)

Räddningschef med lägst brandmästarkompetens med

förebyggande 2 och förvaltning
b) Lämna råd och upplysningar till företag och ensldlda i kommunen i
brandförebyggande ärenden.
c)

Fungera som sakkunnig i brandförebyggande ärenden.

d) Utföra tillsyn i Överkalix kommun enligt de riktlinjer som fastställts
av kommunstyrelsen i Överkalix.
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e) Vid behov tillhandahålla övnings-/utbildningspr ogram samt
utbildning av räddningskårernas befäl.
f)

Normalfördelningen av arbetstiden ska vara 3 dagar i Pajala

kommun samt 2 dagar i Överkalix kommun under en vecka.
§ 2 Ekonomi och personalansvar
Räddningschefen har ett ansvar för ekonomiska frågor för
räddningstjänsten i Överkalix kommun samt ett personalansvar
vad gäller personal anställd vid räddningstjänsten i Överkalix.
§ 2 Delegationsordning
Delegationsordning för Överkalix räddningstjänst fastställs av
kommunstyrelsen i Överkalix kommun
§ 3 Tillämpning
I frågor rörande detta avtals tillämning företräds kommunerna av
kommunstyrelsen i Överkalix kommun samt Plan- och
miljönämnden i Pajala kommun. Fortlöpande samråd i erforderlig
omfattning ska ske mellan parterna.
§ 4 Ersättning
Överkalix kommun förbinder sig att till Pajala kommun betala 32
000 kronor per månad för tillhandahållande av resurser enligt § 1
punkterna a - c, denna ersättning inkluderar rese- och
restidsersättning. Denna ersättning gäller fast under avtalets första
tolv månader. Ersättningen fastställs en gång per år och en
avstämning kan göras efter att året är slut. Pajala kommun ska
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ersätta Överkalix kornmun för kostnader vad gäller kommunens
avtal med Luleå kommun med 50 %.
•

För övriga punkter, § 1 punkterna d - e gäller att Överkalix
kommun skall betala för faktiska personalkostnader inkl.
personalkostnader och resekostnader. Moms tillkommer för
tjänster som ej avser myndighetsutövning.

•

För övriga uppdrag exempelvis framtagande av nytt
handlingsprogram debiteras Överkalix kommun för faktiska
personalkostnader inkl. personalkostnader och resekostnader.

Alla priser är angivna exkl. moms.
§ 5 Reglering av avtalade ersättningar efter fastprisperioden
Avtalad ersättning för uppdrag enligt §1, punkterna a - c justeras
årsvis efter fastprisperioden med förändringen av
arbetskostnadsindex AKI för tjänstemän inom privat sektor enligt
SCB (SNIP-S - preliminära siffror) med augusti månad 2015 som
basmånad. (Ex. för perioden 2016-01-01 t.om. 2016-12-31 regleras
ersättningen med den procentuella förändringen av aktuellt index
mellan augusti 2014 och augusti 2015.) Ändrat pris gäller därefter
fast för efterföljande 12 månaders period.
§ 6 Avtalstid
Detta avtal ska gälla från och med 1 januari 2016 och gälla fram till
31 december 2016.
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§ 7 Uppsägning
Uppsägning ska göras senast 3 månader före avtalets upphörande.
Om ingen av parterna sagt upp avtalet inom föreskriven tid,
förlängs avtalet med ett år i sänder.
§ 8 Tvist
Eventuella tvister i anledning av detta avtal löses enligt lagen om
skiljemän (1924:145).

För Pajala kommun

För Överkalix kommun

Åsa Allan

Lars Nilsson

Kommunchef

Tf Kommunchef
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