Överenskommelse om medverkan i Piteå kommuns ”Frivilliga resursgrupp” vid
fredstida kriser - olyckor och extraordinära händelser
För att samhällets insatser vid svåra och allvarliga olyckor ska vara effektiva krävs medverkan
av frivilliga insatser. Därför tecknas överenskommelse mellan Piteå kommun och
………………………………………………..,

nedan kallad den frivillige.
Överenskommelsen med bilagor upprättas i tre exemplar till: Piteå kommun/Räddningstjänsten, Civilförsvarsförbundet och den frivillige.


Den frivillige är beredd att vid en händelse, som är av sådan omfattning att kommunens
krisorganisation sammankallas, ställa sig till förfogande för att lösa de uppgifter som
faller inom den Frivilliga resursgruppens kompetensområde.



Den frivillige som har fast anställning förbinder sig att informera sin arbetsgivares
genom ett skriftligt medgivande att, om möjligt, få lämna arbetsplatsen efter inkallning
från krisorganisationen.



Den frivillige accepterar att inkallelse kan komma även på en obekväm tid, t ex natt eller
helg. Överenskommelsen innebär dock inga skyldigheter att inställa sig.



Medverkar den frivillige vid en krissituation utgår ersättning per timme motsvarande
ersättning för deltidsanställd räddningstjänstpersonals övning enligt för dem gällande
kollektivavtal. För utbildningar, övningar på icke ordinarie arbetstid utgår ingen
ersättning.



Den frivillige är beredd att efter särskild överenskommelse medverka i av kommunen
ordnad övning eller utbildning.



Piteå kommun svara för att den frivillige är försäkrad mot olycksfall i samband med
insats/utbildning/övning. Piteå kommun svarar också för att försäkring finns om
deltagare förorsakar ”tredje man” olägenhet i samband med insats/utbildning/övning.



Denna överenskommelse kan med en månads varsel uppsägas av endera parten.

Piteå kommun den

/

-

………………………………….
Ylva Sundkvist
Kommunchef/säkerhetschef

Den frivillige den

/

-

………………………………….

Bilaga 1

1 Persondata
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Adress

Ort

Tel. bost.

Mobiltel.

Tel. arb.

Mail-adress

2 Uppsägelse av överenskommelsen (ifylls av den frivillige)
Insänds till Piteå kommun, Räddningstjänsten, Kolugnsvägen 1, 941 38 Piteå
(samt till eget företag/förvaltning/organisation)
Härmed avsäger jag mig överenskommelsen om att delta i Piteå kommuns frivilliga
resursgrupp.
Fr.o.m.______________________

____________________________
Namnteckning den frivillige

Överenskommelsen bekräftas uppsagd

Ylva Sundkvist
Kommunchef/säkerhetschef

Bilaga 2

Frivilliga Resursgruppen i Piteå kommun
Arbetsgivares medgivande till avvikelse från arbetsplatsen
Härmed ges arbetsgivarens tillstånd att ………………………………………….. i egenskap av sin
medverkan i Piteå kommuns frivilliga resursgrupp, får lämna sin arbetsplats då SOS Alarm
kallar på hjälp. Inkallelse kan komma från räddningsledaren då en händelse i kommunen är av
en sådan omfattning att de egna resurserna inte räcker till för att lösa den uppkomna
situationen.

Datum:_________________________

Arbetsplats:_______________________________________________________

Arbetsgivarens underskrift:

_____________________________

__________________________________
Namnförtydligande (textas)

