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FÖRBUNDSORDNING FÖR SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGS- 
TJÄNSTFÖRBUND  
 
Kommunalförbundet bildades 1998-01-01. Denna förbundsordning gäller fr o m  
2015-01-01. 
 
1 §   Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Avesta, Hedemora, Fagersta och Norbergs 
kommuner. 
 
2 §  Namn och säte 
Kommunalförbundets namn är Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, nedan kallat 
Förbundet. Förbundet har sitt säte i Avesta kommun. 
 
3 §   Ändamål 
Förbundet skall hålla en för Avesta, Hedemora, Fagersta och Norbergs kommuner 
gemensam räddningstjänst som enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) åvilar var 
och en av medlemskommunerna.  
 
Verksamheten skall regleras i ett särskilt handlingsprogram som fastställs av 
förbundsdirektionen. I handlingsprogrammet skall anges målet för Förbundets verksamhet 
samt de risker för olyckor som kan leda till räddningsinsatser i medlemskommunerna. I 
programmet skall också anges vilken förmåga räddningstjänsten har att utföra sådana 
insatser. Programmet skall även ange hur Förbundets förebyggande verksamhet är 
ordnad. Förändringar och tillägg i handlingsprogrammet samt antagande av nytt 
handlingsprogram beslutas av förbundsdirektionen. 
 
Medlemskommunerna har även ett eget ansvar att bedriva olycksförebyggande 
verksamhet. Kommunerna skall därför fastställa egna handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor. Förbundet skall vara 
medlemskommunerna behjälpliga inom sitt kompetensområde vad gäller förebyggande 
verksamhet enligt ovan.  
 
Förbundet skall utöva den tillsyn som, enligt lagen om skydd mot olyckor, åvilar var 
och en av medlemskommunerna. 
 
Förbundet skall utöva tillsyn över att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av 
eldstäder med tillhörande rökkanaler mm utförs, enligt lagen om skydd mot olyckor.  
 
Förbundet skall vid behov bistå medlemskommunerna vid extraordinära händelser 
enligt lag (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och 
landsting. 
 
Vid behov kan avtal slutas om tjänster inom följande områden: 
• Sjukvårdslarm (I väntan på Ambulans) 
• Restvärdesräddning 
• Larmförmedling 
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• Inbrotts- och bevakningslarm 
• Säkerhetsvakttjänst 
• Utbildning 
• Kommunal beredskap och krisledning 
 
4 §   Varaktighet 
Förbundet är bildat för obestämd tid. 
 
5 §   Organisation 
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. För förbundsdirektionen 
gäller reglemente som bilägges denna förbundsordning. 
 
6 §  Förbundsdirektionens sammansättning 
Förbundsdirektionen, skall bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. Avesta kommun utser 3 
ledamöter och 3 ersättare, Hedemora kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare, 
Fagersta kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare och Norbergs kommun utser 2 
ledamöter och 2 ersättare. 
 
Förbundsdirektionen väljs för en mandatperiod. Tillträde skall ske den första januari året 
efter val genomförts till kommunfullmäktige.  
 
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare skall bestämmelserna i 
Kommunallagen tillämpas. Ledamöter och ersättare skall utses bland ledamöter och 
ersättare i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. 
 
Förbundsdirektionen utser för varje mandatperiod en ordförande enligt följande 
ordning: 
• Avesta kommun 
• Hedemora kommun 
• Fagersta kommun 
• Norbergs kommun 
Ordförande nomineras av den medlemskommun som skall inneha ordförandeskapet.   
 
Förbundsdirektionen utser för varje mandatperiod en vice ordförande enligt följande 
ordning: 
• Hedemora kommun 
• Fagersta kommun 
• Norbergs kommun 
• Avesta kommun 
Vice ordförande nomineras av den medlemskommun som skall inneha vice 
ordförandeskapet.   
 
Avsteg från ovanstående vad gäller val av ordförande och vice ordförande kan göras 
såvida Direktionen i enighet beslutar detta.  
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7 § Närvarorätt 
• Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden. 
• Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i Direktionen 

har rätt att närvara och yttra sig vid Direktionens sammanträden. 
 
8 § Ersättningar 
Ersättningar till förbundsdirektionens förtroendevalda och revisorer fastställs av 
förbundsdirektionen i reglemente. 
 
9 §  Initiativrätt, frågor och interpellationer 
Ärenden i direktionen får väckas av 
• Ledamot i direktionen 
• Förbundsmedlem genom framställan från respektive kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelse 
• Ledamot i förbundsmedlems kommunfullmäktige (frågor och interpellationer) 
• Organ under direktionen om direktionen medgivit sådan rätt. 
 
10 §   Tillkännagivande om justering av protokoll m m 
Tillkännagivande om justering av protokoll, förekommande kungörelser och andra 
tillkännagivanden skall ske på Avesta kommuns officiella anslagstavla samt för 
kännedom på Hedemora, Fagersta och Norbergs kommuners officiella anslagstavla. 
 
11 §  Allmänhetens möjlighet att ställa frågor vid direktionens sammanträden 
Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor vid förbundsdirektionens 
sammanträden när denna behandlar budget och årsredovisning. 
 
12 §  Lån, borgen m m 
Förbundet får ta upp lån intill sammanlagt högst 15 miljoner kronor. För lån från annan 
än medlemskommunerna borgar medlemskommunerna med samma andel som i 
kostnadstäckningen. 
 
Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande. 
 
Förbundet får inte bilda eller förvärva andelar/aktier i företag utan förbundsmedlemmarnas 
godkännande. 
 
13 §   Andel i tillgångar, skulder samt borgens- och ansvarsförbindelser 
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i Förbundets tillgångar, skulder 
samt borgens- och ansvarsförbindelser  i förhållande till gällande kostnadstäckning 
mellan förbundsmedlemmarna. 
 
Nu angivna fördelningsgrund skall även tillämpas vid skifte av Förbundets behållna 
tillgångar som föranleds av Förbundets upplösning eller att medlemskommun utträder 
ur Förbundet. 
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14 §  Taxor och avgifter 
Förbundsdirektionen beslutar om taxor och avgifter inom Förbundets 
verksamhetsområde. 
 
15 § Ekonomi- och verksamhetsstyrning 
Förbundets ekonomiska ram för den kommande treårsperioden skall beredas i samråd 
mellan medlemskommunerna och förbundsdirektionen. 
 
Direktionen skall fastställa budget och verksamhetsplan för den kommande 
treårsperioden inom den ram som medlemskommunerna senast i juni enats om. 
Budget skall fastställas senast under december månad. Budgetförslaget ska vara 
tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap.10 § kommunallagen. 
Kostnadsfördelningen mellan medlemskommunerna skall ske enligt 16 § i denna 
förbundsordning 
 
Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt, större förändringar i sin 
förvaltnings- organisation eller andra beslut av större vikt ska samråd ske med 
förbundsmedlemmarna. Direktionen ska avlämna rapporter samt protokoll från 
direktionens sammanträden till förbundsmedlemmarna samt löpande informera 
medlemmarna om sin verksamhet. Av informationen ska framgå Förbundets 
ekonomi- och verksamhetsresultat, planering och risker. 
 
Förbundet ska tillämpa Sveriges kommuner och landstings rekommendation om 
avskrivning.  
 
Under verksamhetsåret skall medlemskommunerna erhålla budgetuppföljning med 
årsprognos för perioden januari-mars samt delårsrapport med årsprognos för perioden 
januari-augusti.  
 
Förbundets årsredovisning skall överlämnas till medlemskommunerna före mars 
månads utgång året efter det år som redovisningen avser. 
 
16 §   Kostnadstäckning 
Kostnaderna för Förbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, 
erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna.  
 
Årets resultat skall balanseras över i ny räkning. Medlemmarna har enligt lag 
ekonomiskt ansvar för Förbundets förbindelser. Underskott ska behandlas enligt kom-
munallagen 8 kap.5 §. Skulder enligt 8 kap. 23 § ska täckas av respektive 
medlemskommun efter dess redovisade andel av skulden. I praktiken innebär detta att 
ett positivt resultat (förändring av eget kapital) kan få behållas av Förbundet. Vid ett 
negativt resultat (förändring av eget kapital) skall Förbundet täcka detta tills det egna 
kapitalet är förbrukat. Därutöver skall förbundsmedlemmarna täcka upp resten av det 
negativa resultatet. 
 
Storleken på det egna kapitalet för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund begränsas 
till ett belopp motsvarande 7 % av balansomslutningen för föregående verksamhetsår. 
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Om Förbundets egna kapital överstiger begränsningen efter bokslutet skall den 
överstigande delen återbetalas till förbundets medlemskommuner. 
 
Kostnaderna skall fördelas så att Avesta kommun svarar för 48,8 %, Hedemora 
kommun 23,4 %, Fagersta kommun 19,4 % och Norbergs kommun 8,4 %. 
 
17 §  Övre gräns för räddningstjänstkostnader 
Om räddningstjänstinsats inom en medlemskommun medför betydande kostnader för 
Förbundet, utgår ersättning från den kommun där olyckshändelsen inträffat, för den del 
av räddningskostnaderna som överstiger 1,5 basbelopp för varje tillfälle. 
 
18 § Revisorer 
Förbundet skall ha 4 revisorer. Vardera medlemskommun utser 1 revisor . 
 
Revisorerna utses för en tid av 4 år räknat från den första januari året efter val till 
kommunfullmäktige. 
 
19 § Arkivering 
Förbundsdirektionen är arkivmyndighet och skall därigenom utöva tillsyn över att 
verksamheten fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildning och dess syften samt  
över arkivvården. 
 
20 §  Ändring av förbundsordningen  
Ändring av eller tillägg till förbundsordningen skall antagas av förbundsdirektionen och 
fastställas av medlemskommunernas kommunfullmäktige. Sådan ändring träder ikraft, 
när den godkänts av samtliga medlemskommuner. 
 
21 § Tvister 
Tvister mellan Förbundet och/eller mellan en eller flera medlemmar som berör denna 
förbundsordning ska, om inte parterna kan nå en frivillig uppgörelse eller kommer överens 
om annat, avgöras av allmän domstol. 
 
22 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur Förbundet. 
Uppsägningstiden är två år räknat från kommande årsskifte. 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 Förbundets samlade tillgångar och skulder som 
gäller vid den tidpunkt då medlemmen utträder ur Förbundet. Förbundsmedlemmarna har 
vid varje tidpunkt andel i Förbundets tillgångar, skulder samt borgens- och 
ansvarsförbindelser  i förhållande till gällande kostnadstäckning mellan 
förbundsmedlemmarna. 
 
Om någon av parterna säger upp sitt medlemskap skall Förbundet under 
uppsägningstiden bedriva verksamhet på ett sådant sätt att utträde inte försvåras för 
någon av parterna av ekonomiska skäl i form av tillkommande investeringsbehov, med 
syfte att parterna efter ett utträde skall kunna upprätthålla erforderlig beredskaps- och 
säkerhetsnivå.  
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23 § Likvidation och upplösning 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för Förbundets fortlevnad när 
uppsägningstiden i 22 § är till ända, ska Förbundet omedelbart träda i likvidation. 
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. 
Vid skifte av Förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 16 § 
angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas. 
 
När Förbundet trätt i likvidation ska Förbundets egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat 
lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig 
avveckling. 
 
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska 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 ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen 
ska fogas direktionens beslut om vilken av Förbundets medlemmar som ska överta och 
vårda de handlingar som hör till Förbundets arkiv. 
 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är Förbundet upplöst. 
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