Förbundsordning för Gästrike
Räddningstjänstförbund
Förslag från Gästrike Räddningstjänstförbund
Antaget av kommunfullmäktige den 28 februari 2005 med ändring den 19
december 2005
Dnr KS2006/477

Kommunkansliet

raddn_05.doc

Förbundsordning för Gästrike Räddningstjänstförbund

Innehållsförteckning
§1
§2
§3
§4
§5
§6
7§
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17

Namn och säte........................................................................... 3
Medlemmar ............................................................................... 3
Ändamål .................................................................................... 3
Organisation .............................................................................. 5
Förbundsdirektionen ................................................................. 5
Revisorerna ............................................................................... 5
Medlemmarnas initiativrätt ....................................................... 6
Närvarorätt ................................................................................ 6
Kungörelser och tillkännagivanden .......................................... 6
Kostnadstäckning...................................................................... 6
Andel i tillgångar och skulder................................................... 7
Budget och ekonomisk styrning................................................ 7
Ersättningar ............................................................................... 8
Uppsägning och utträde ............................................................ 8
Likvidation och upplösning ...................................................... 9
Tvister ....................................................................................... 9
Ändringar i förbundsordningen................................................. 9

2

Förbundsordning för Gästrike Räddningstjänstförbund

§ 1 Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Gästrike Räddningstjänstförbund.
Förbundet har sitt säte i Gävle.

§ 2 Medlemmar
Medlemmar i förbundet är kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo,
Sandviken och Älvkarleby.

§ 3 Ändamål
1. Förbundets syfte är att inom medlemskommunerna svara för
förebyggande verksamhet, räddningstjänstverksamhet och
efterföljande åtgärder enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778),
LSO, i den omfattning som närmare anges i denna förbundsordning.
2. Det ankommer därvid på förbundet att:
 Besluta om handlingsprogram för räddningstjänstverksamheten för
förbundets geografiska yta.
 I samråd med medlemskommunerna deltaga i arbetet vid framtagande
av handlingsprogram för den förebyggande verksamheten inom
respektive kommun.
3. Följande, i LSO, reglerade kommunala åtaganden, överförs till
kommunalförbundet med räddningsdirektionen som ansvarig nämnd:


Kommunens tillsyn av lagens efterlevnad enligt 5 kap 1 §.

 Enligt LSO 5 kap 2 § 2 st meddela förelägganden och förbud i






tillsynsärenden.
Kommunens ansvar enligt 3 kap 7 § för räddningstjänst inom
kommunen.
Kommunens ansvar enligt 3 kap 10 § att undersöka olyckor för att
klarlägga olyckans orsaker och förlopp samt hur insatsen genomförts.
Utfärda eldningsförbud enligt FSO 2 kap 7 §.
Räddningstjänst under höjd beredskap enligt LSO 8 kap 2 §.
Tillse att det finns anordningar för alarmering av räddningsorganen 6
kap 10 §.

4. Därtill ankommer det på förbundet att utföra:




Tillsyn av brandfarliga varor enligt lagen (1988:868 §16) om
brandfarliga och explosiva varor samt gällande föreskrifter.
Meddela förelägganden och förbud i tillsynsärenden enligt lagen
(1988:868 §18) om brandfarliga och explosiva varor.
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Genom rådgivning, information eller på annat sätt underlätta för den
enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt LSO.
Hantera och granska skriftliga redogörelser av brandskyddet enligt
LSO.
Vid de anläggningar som berörs av Lag (1999:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och
tillhörande Förordning (1999:382) skall följande genomföras:
o biträda vid tillsyn
o biträda vid informationsinsatser
o plan för räddningsinsatser
o planera, genomföra, följa upp övningar.
Svara på remisser till kommunala och andra myndigheter för:
o Tillstånd brandfarlig vara
o Tillstånd explosiva varor
o Tillstånd hotell
o Utskänkningstillstånd
o Plan och byggprocess
Delta i kommunernas plan- och byggprocess(en.)
Tillse att det finns anordningar för att skicka ut viktigt meddelande till
allmänheten, VMA.
Medverka i kommunernas krisledningsorganisation.

5. Förbundet ska vidare svara för nedan angivna uppgifter för angivna
medlemskommuner.

 Enligt LSO 3 kap 6 § 2 st meddela förelägganden och förbud med




anledning av brandskyddskontroll. Gäller Gävle, Ockelbo och
Älvkarleby kommuner
Enligt LSO 3 kap 4 § medge att en fastighetsägare utför eller låter
annan utföra sotning på den egna fastigheten. Gäller Gävle, Ockelbo
och Älvkarleby kommuner.
Delta i planering och övning av räddningsinsatser vid utsläpp av
radioaktiva ämnen LSO 6 kap 9 §. Gäller Älvkarleby kommun.
Biträda länsstyrelsen genom att ställa personal och egendom till
förfogande för mätning av radioaktivitet och inrapportering av
resultatet enligt FSO kap 4 § 28. Gäller Älvkarleby kommun.

6. Följande uppgifter skall förbundet utföra för samtliga
medlemskommuner






Fullgöra uppgifter inom det brandskyddstekniska området på
kommunägda fastigheter.
Biträda kommunerna i deras beredskapsplanering enligt lagen om
civilt försvar.
Andra konsult- och utredningsinsatser inom förbundets
kompetensområde, med undantag för sådana uppgifter som berör
förbundets myndighetsutövning.
Utbildning i brandsäkerhet och räddningsåtgärder.
Lyfthjälp.
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Restvärdesräddning.
Larmförmedling.
Teknisk service.
Säkerhetsservice.
Inbrottslarm.

7. Förbundet kan också åta sig andra frivilliga uppgifter som har
anknytning till den lagstadgade verksamheten.

§ 4 Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion.

§ 5 Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionen ska bestå av 12 ledamöter och 12 ersättare. Gävle
kommun och Sandvikens kommun utser vardera tre ordinarie och tre
ersättare, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner utser vardera två
ordinarie och två ersättare.
Ifråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter samt deras tjänstgöringstid
ska bestämmelserna i 3 kap. 23 och 24 §§ och 4 kap. 23 a § första stycket
kommunallagen tillämpas.
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter
ordförande och vice ordförande. Ordförandeposten bör innehas av Gävle
kommun. Vice ordförandeskapet bör växla mellan kommunerna Hofors,
Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby.
Vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma kommun som
ledamoten. Ersättarna tjänstgör i den turordning som kommunfullmäktige
har bestämt vid valet. Om ersättarna har utsetts vid ett proportionellt val
inträder istället ersättare enligt den ordning som beskrivs om
proportionellt valsätt.

§ 6 Revisorerna
Räddningstjänstförbundet ska ha 5 revisorer och 5 revisorsersättare som
väljs av kommunfullmäktige i Gävle kommun. Valet skall föregås av
samråd med övriga medlemskommuner, som skall ha möjlighet att lämna
förslag på lämpliga personer. Revisorerna och ersättarna väljs för samma
mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbundsdirektionen.
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7 § Medlemmarnas initiativrätt
Ärenden i direktionen får väckas av:
 Ledamot i direktionen.
 Förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen.
 Organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt.

§ 8 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande i medlemskommun har närvaro- och
yttranderätt i direktionen.
Direktionen avgör i övriga fall om någon som ej är ledamot eller ersättare
i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid
direktionssammanträdena.
Direktionen får besluta att sammanträden skall vara offentligt.
Sammanträden skall ej vara offentliga i de fall ärendena avser
myndighetsutövning eller i fall det förekommer uppgifter som omfattas av
av sekretess enligt sekretesslagen

§ 9 Kungörelser och tillkännagivanden
Räddningstjänstförbundets kungörelser, tillkännagivanden av
protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden sker på förbundets
anslagstavla vid förbundets huvudkontor. Samma kungörelser och
tillkännagivanden skall även anslås på förbundsmedlemmarnas
anslagstavlor samt tillställas medlemskommunerna i elektronisk form.

§ 10 Kostnadstäckning
Kostnaderna for räddningstjänstförbundets generella verksamhet ska i den
mån de inte täcks på annat sätt erläggas genom bidrag från
förbundsmedlemmarna.
Kostnaderna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna efter följande
procentsatser:
Kommun
Gävle
Sandviken
Hofors
Ockelbo
Älvkarleby
Totalt
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Andel i %
54,41
26,76
6,80
3,82
8,21
100,0
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Sådan verksamhet som anges i 3 § 5-7 stycket skall finansieras genom
bidrag till förbundet från respektive medlemskommun efter nyttjandegrad
enligt självkostnadsprincipen (per timme, per tillfälle, per enhet eller per
period).
Om en räddningsinsats har medfört betydande kostnader för förbundet,
skall i stället den medlemskommun där insatsen genomfördes, själv stå
för de kostnader som överstiger den kommunens, i kap. 7 § 3 lagen om
skydd mot olyckor reglerade, självrisk. Förbundet står för kostnader
upp till självriskbeloppet.
Räddningstjänstförbundet ska anslutas till Gävle kommuns koncernkonto.
Förbundet får för sin verksamhet uppta lån intill sammanlagt 20 miljoner
kronor. Eventuellt likviditetsbehov ska tillhandahållas genom lån från en
eller flera medlemskommuner. Förbundet får inte ingå borgen eller andra
ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande.
Förbundet får avsätta medel till fonder.
Räddningstjänstförbundet får inte bilda eller förvärva andelar/aktier i
företag utan förbundsmedlemmarnas godkännande.

§ 11 Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i
Räddningstjänstförbundets tillgångar och skulder i förhållande till
förbundsmedlemmens ansvar enligt 10 §.
Nu angivna fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall
förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt
vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranletts av
förbundets upplösning.

§ 12 Budget och ekonomisk styrning
Räddningstjänstförbundet har att årligen fastställa budget och ekonomisk
plan inom den ram som medlemmarna enats om. Förbundet skall kalla
representanter för medlemskommunernas kommunstyrelser till samråd i
frågan senast under april månad.
Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under
budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande
treårsperioden där aktuellt budgetår utgör treårsperiodens första år.
Räddningstjänstförbundet skall kalla representanter för
medlemskommunernas kommunstyrelser till samråd kring budgeten
senast den 15 augusti. Förbundet skall fastställa budgeten under
november månad.
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Budgetförslaget skall vara tillgängligt för allmänheten enlig vad stadgas i
8 kap. 10 § kommunallagen.
Innan Räddningstjänstförbundet fattar beslut om avtal av större vikt,
större investeringar eller större eller principiella taxeförändringar skall
samråd ske med förbundsmedlemmarna.
Innan Räddningstjänstförbundet fastställer eller beslutar om tillägg eller
förändringar av handlingsprogram för räddningstjänstverksamheten skall
yttrande inhämtas från förbundsmedlemmarna.
Räddningstjänstförbundet skall upprätta tertialbokslut med utfallsprognos
per den 30 april och 31 augusti. Tertialboksluten skall avlämnas till
medlemskommunerna senast den 15 maj respektive 15 september.
Räddningstjänstförbundet skall kalla representanter för
medlemskommunernas kommunstyrelser till samråd kring bokslutet
senast den 15 februari. Årsredovisningen skall avlämnas till
medlemskommunerna senast den 15 maj.
Räddningstjänstförbundet skall därutöver hålla sina förbundsmedlemmar
väl informerade om sin verksamhet. Medlemmarna skall tillhandahållas
den information och tillställas de handlingar de begär.

§ 13 Ersättningar
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i
direktionen samt till revisorerna och revisorsersättarna ska bestämmas
enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i Gävle
kommun.

§ 14 Uppsägning och utträde
Räddningstjänstförbundet är bildat för obestämd tid. En förbundsmedlem
har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från
ingången av den månad då uppsägningen skedde. Regleringen av de
ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga
förbundsmedlemmar.
Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundet
samlade tillgångar och skulder som gäller det år då medlemmen utträder
ur förbundet, om inte annat avtalats mellan förbundsmedlemmarna. De
kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som
behövs med anledning av utträdet.
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§ 15 Likvidation och upplösning
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när
uppsägningstiden enligt 14 § är till ända, skall förbundet omedelbart träda
i likvidation.
Likvidationen verkställs av direktionen/styrelsen i egenskap av likvidator.
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen
skall den i 10 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna
tillämpas.
När förbundet har trätt i likvidation skall förbundets egendom i den mån
det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på
offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Medlemskommunerna skall
ha rätt att förvärva den egendom som finns i respektive kommun till
bokfört värde. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en
ändamålsenlig avveckling.
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen
avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en
förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning
av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall
fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som skall
överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts
samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst

§ 16 Tvister
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna
inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt
lagen om skiljeförfarande (SFS 1999:116).

§ 17 Ändringar i förbundsordningen
Ändringar eller tillägg till förbundsordningen skall fastställas av
medlemmarnas kommunfullmäktige.
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