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Tillägg till förbundsordning för Södertörns
brandförsvarsförbund
Sammanfattning
En kommun som har haft en kostsam räddningsinsats har rätt till ersättning av
staten. I samband med Sbffs omfattande insats mot branden i Kagghamra,
Botkyrka kommun i december 2020 – mars 2021 så har brandförsvarsförbundet
uppmärksammats på att beräkning av den kommunala självrisken inte har varit
reglerad i kommunalförbundets förbundsordning. Om detta inte regleras framöver
kan den kommunala självrisken komma att beräknas på samtliga i förbundet
ingående kommuners självrisker och inte bara den kommun där räddningsinsatsen
genomförts.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Froukje Bouius, jurist.
Bakgrund
Med anledning av de många och omfattande skogsbränderna 2018 uppmärksammade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) de kommuner
som har organiserat sin räddningstjänst i kommunalförbund om att eventuell
ersättning till kommunen för räddningstjänstkostnader hittills varit oreglerad hos
många kommunalförbund. Om detta inte regleras i kommunalförbundens
förbundsordning kan den kommunala självrisken komma att beräknas på samtliga
i förbundet ingående kommuners självrisker, och inte bara den eller de kommun/er där räddningsinsatsen genomförts.
Ersättning
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 7 kap. 3 §:
Om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har medfört betydande kostnader,
har kommunen rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna som överstiger en
självrisk. En förutsättning för rätt till ersättning är att kostnaderna är direkt hänförliga
till räddningsinsatsen. Självrisken beräknas enligt grunder som regeringen fastställer.
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Självrisk
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 7 kap. 2 §:
Självrisken enligt 7 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor utgörs av ett belopp
som motsvarar 0,02 procent av det sammanlagda skatteunderlaget som står till
kommunens förfogande året före det år då kostnaderna uppkommit.

Ekonomiska konsekvenser
Beräknad självrisk för hela förbundet är 28 874 769 kronor.
Självrisk för enskild kommun 2020 (MSB)
Botkyrka
3 579 801 kronor
Ekerö
1 619 322 kronor
Haninge
3 825 105 kronor
Huddinge
5 083 000 kronor
Nykvarn
531 811 kronor
Nynäshamn
1 226 338 kronor
Salem
806 334 kronor
Tyresö
2 425 740 kronor
Södertälje
3 879 355 kronor
Nacka
5 897 963 kronor
Bilagor
Bilaga 1

Gällande förbundsordning med föreslaget tillägg i röd text

Förslag till beslut
1.

Direktionen beslutar att ställa sig bakom förslaget till tillägg i
förbundsordningen. Nytt tillägg till förbundsordningen lyder:
§ 10 a Beräkning av självrisk vid räddningsinsats med kostnader som
överstiger den kommunala självrisken
Beräkningsgrunden för självrisk vid räddningsinsats ska utgöras av
skatteunderlaget i den eller de medlemskommuner vari räddningstjänst har
skett. Kostnaden för självrisken vid varje enskilt tillfälle belastar
kommunalförbundet i dess helhet fördelat enligt § 10.

2.

Direktionen uppdrar till förbundsdirektör att vända sig till respektive
medlemskommun och föreslå kommunen att besluta om revidering av
förbundsordning enligt förslag med ikraftträdande 2022-01-01.

Hillevi Engström
Förbundsdirektör
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