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Överenskommelse med Danderyds
civilförsvarsförening
Ärende
Danderyds kommun och Danderyds civilförsvarsförening
(Org.nummer:812000-4661) har en överenskommelse gällande från 14
januari 2014 (KS 2014/0046).
Av överenskommelsen framgår att föreningen ska kunna bistå kommunen
vid extraordinära händelser framförallt genom att tillhandahålla frivilliga
som utbildats genom föreningens regi inom det som kallas frivilliga
resursgruppen (FRG). I händelse av att dessa frivilliga tjänstgör ersätts de
ekonomiskt för sin tjänstgöring av kommunen,
Kommunen tillhandahåller även försäkring inom ramen för deras
tjänstgöring.
Bakgrund
Överenskommelsen innebär att Danderyds kommun årligen lämnar ett
bidrag till Danderyds civilförsvarsförening på 20 000 kr för uppdraget att
utveckla och utbilda inom ramen för FRG:s-verksamhet.
Civilförsvarsföreningen ska också, utan extra kostnad, kunna nyttja
kommunens lokaler för sammanträden och utbildningar.
Efter granskning framgår att kommunen hyr en lokal (lokalen belägen på
Klockar Malms väg 23) som nyttjas av civilförsvarsföreningen till en
kostnad om 21 000 kr per kvartal vilket ryms inom beslutad budget. 2016
och 2017 betaldes 48 000 kr respektive 49 000 kr. Denna summa motsvarar
1,50 kr per kommuninvånare. Detta är i sin tur en nivå på bidrag som flera
kommuner betalar till sina respektive civilförsvarsföreningar men högre än
den 2014 avtalsreglerade summan.
Sammantaget betalar Danderyds kommun 84 000 kr i lokalhyra samt 49 000
kr i bidrag till förmån för Danderyds civilförsvarsförenings verksamhet.
Lokalhyran kan ha tillkommit i stället för att kommunen lånar ut lokaler ur
befintligt fastighetsbestånd. Bidraget överstiger dock avtalad nivå.
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Ovan nämnda summor finns budgeterade inom ramen för säkerhetschefens
anslag.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett årligt bidrag till Danderyds
Civilförsvarsförening om maximalt till 50 000 kr med ny översyn senast den
31 december 2019.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fortsatt inhyrning av lokalen att
nyttjas av Danderyds civilförsvarsförening.

Åsa Heribertson
Kommundirektör

Johan Nordenmark
Säkerhetschef

Handlingar i ärendet
2014/0046 Överenskommelse mellan Danderyds kommun och Danderyds
Civilförsvarsförening gällande Frivilliga resursgrupper
Expedieras:
Danderyds Civilförsvarsförening
Fastighetsnämnden
Kommunledningskontoret - ekonomiavdelningen
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