Avtal om beredskapshöjande funktioner
1. Avtalets parter
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (”AVRF”)
Organisationsnummer 222000-2535
Alingsås kommun
Organisationsnummer 212000-1553
2. Avtalsperiod
Avtalsperioden löper under 20 år med start 2023-07-01 till och med 2043-06-30.
Intentionen är att avtalet inte kan sägas upp, se istället punkt 11 om hävning.
3. Bakgrund
Alingsåshem AB bygger en ny räddningsstation i Alingsås kommun med inflyttning
senast under andra kvartalet 2023. AVRF har erbjudit förbundets
medlemskommuner möjlighet att stärka respektive kommuns krisberedskapsförmåga genom att ta del av reservledningsplats samt bränsledepå i den nya
räddningsstationen.
4. Gemensam viljeinriktning
Avtalet bygger på ömsesidigt förtroende mellan parterna. Parterna är medvetna
om att avtalet inte kan reglera samtliga frågeställningar och händelser som kan
tänkas uppkomma till följd av ständig utveckling och förändrade förhållanden.
Parterna ska sträva efter att anpassa sig till de nya förhållanden som kan uppstå
under avtalsperioden för att på så sätt tillgodose varandras ändrade förutsättningar
och behov. Parterna ska lämna nödvändig information till varandra och i övrigt
vara varandra behjälpliga, utifrån eget initiativ eller på begäran från endera parten,
för att möjliggöra uppfyllelse av detta avtal.
5. Beredskapshöjande funktioner
Reservledningsplats
Alingsås kommun har tillgång till komplett utrustad reservledningsplats med
tekniska lösningar för effektiv samordning vid en samhällsstörning.
Alingsås kommun har även möjlighet att nyttja komplett utrustat stabsrum om 22
kvm utan extra kostnad i samband med att reservledningsplatsen används enligt
ovan.
Bränsledepå
Alingsås kommun har tillgång till bränsledepå i samband med samhällsstörningar
som påverkar ordinarie tillgång till drivmedel. Vid sådan situation begränsas uttag
av drivmedel till Alingsås kommuns andel i bränsledepån, det vill säga 30 procent
av total tillgänglig volym i depån vid det aktuella tillfället. Alingsås kommun har
därefter 30 procent av tillkommande volym vid varje påfyllning. Bränsleuttag
administreras och samordnas av AVRF. Uttag av drivmedel i samband med
samhällsstörning faktureras i efterskott.

6. Ansvarsfördelning
AVRF ansvarar för:





Drift och service av reservledningsplats, så att den kan gå i drift vid
samhällsstörning.
Logistik vid uppstart av krisledningsarbete.
Vid behov tillgängliggöra lokaler och system för årlig endagsövning för
kommunens krisledning.
Löpande drift, service och besiktning av bränsledepå.

7. Ekonomi
AVRF har rätt till ersättning från Alingsås kommun avseende följande poster
(kostnadsposter är exklusive moms):
Reservledningsplats, kapitalkostnader
 Andel i reservledningsplats (20%)
 Vikvägg

9 400 SEK/år
2 550 SEK/år

Bränsledepå, kapitalkostnader
 Andel i bränsledepå (30%)

24 828 SEK/år

Totalt:

36 778 SEK/år

Se detaljspecifikation över kostnader och fördelning i bilaga 1.
Offererade priser härrör från 2019 alternativt 2020 års prisnivå och kommer att
justeras utifrån faktisk kostnad i samband med första faktureringen.
AVRF debiterar i efterskott faktisk kostnad för uttag av drivmedel vid
samhällsstörning.
AVRF debiterar i efterskott arbetstid utöver det som specificeras i avtalet, t ex vid
extra övningar, i enlighet med beslutade taxor och avgifter för AVRF.
AVRF ansvarar för reinvestering av reservledningsplats och bränsledepå.
Fakturering sker i förskott halvårsvis med start 2022-12-31.
Betalning sker 30 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta och förseningsersättning utgår i enlighet med räntelagen (1975:635).
8. Försäkring
AVRF är medförsäkrade i Alingsås kommuns kommunförsäkring.
Vid eventuell skada som åsamkas av Alingsås kommun utgår självrisk enligt
ovanstående försäkring.

9. Skadestånd
Part ansvarar för den direkta skada som denne genom vårdslöshet eller
uppsåtligen vållat motparten vid fullgörande av detta avtal.
Krav på skadestånd ska framföras skriftligen inom tre (3) månader från det att
skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts.
10. Hävning
Parterna har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om:



Part begått väsentligt avtalsbrott och rättelse inte skett inom skälig tid, eller
Part begått avtalsbrott upprepade gånger.

Med väsentligt avtalsbrott avses när part inte presterat i enlighet med avtalet och
detta har stor betydelse för den drabbade parten.
Den part som säger upp avtalet med omedelbar verkan på grund av den andra
partens väsentliga avtalsbrott har rätt till ersättning för kostnader på grund av
avtalets förtida upphörande.
Oavsett om avtalet sägs upp eller inte, ska part ersättas för skada som uppkommit
genom den andra partens väsentliga avtalsbrott, varvid punkten 9 ovan ska gälla.
11. Ändringar och tillägg till avtal
Alla ändringar och tillägg till avtalet ska ske skriftligen och undertecknas av
behöriga företrädare för båda parter.
12. Tvist
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand lösas i samförstånd. Om
parterna inte kan komma överens ska tvisten avgöras i Alingsås tingsrätt med
tillämpning av svensk rätt.
Den omständigheten att tvist hänskjuts till rättsligt avgörande berättigar inte part
att upphöra med sina åtaganden enligt avtalet.
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande originalexemplar, varav parterna tagit var
sitt.
För Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Ort och datum:
………………………………………..
Linda Ottosson
Förbundsdirektör

För Alingsås kommun
Ort och datum:
………………………………………..
Eija Suhonen
Säkerhetschef

