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KOMMUNALFÖRBUNDSORDNING FÖR MEDELPADS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
Denna kommunalförbundsordning har fastställts av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2014-0929 § 218, kommunfullmäktige i Timrå kommun 2014-10-27 § 123 samt kommunfullmäktige i Ånge
kommun 2014-10-27 § 72.
1 § Medlemmar
Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner är medlemmar i kommunalförbundet.
2 § Ändamål
Ändamålet med förbundet är att hålla en gemensam räddningstjänstorganisation för
medlemskommunerna, som var och en av kommunerna ansvarar för enligt lag eller annan författning.
Samverkan i förbundet ska göra det möjligt att under gemensam ledning samordna
medlemskommunernas enskilda resurser inom området skydd mot olyckor. Detta ska ge
kostnadseffektivitet, kvalitet, utvecklingsförmåga och slagkraft för de uppgifter förbundet, i enlighet med
denna förbundsordning, övertagit från medlemskommunerna.
3 § Förbundets namn och säte
Förbundets namn är Medelpads Räddningstjänstförbund. Det har sitt säte i Sundsvall.
4 § Organisation
Förbundet är ett förbund med förbundsdirektion.
Förbundsdirektionen utgör kommunalförbundets beslutande församling. Direktionen utgör även
förbundsstyrelse samt räddningsnämnd för medlemskommunerna. Direktionen får tillsätta de nämnder
och utskott som behövs för att fullgöra kommunalförbundets uppgifter.
För förbundsdirektionen gäller reglemente enligt bilaga till förbundsordningen.
5 § Uppgifter
Kommunalförbundet svarar för medlemskommunernas uppgifter enligt
- lag (2003:778) om skydd mot olyckor
- lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieoyckor
- lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Uppgifterna enligt lagen om skydd mot olyckor är
- samordning av arbetet med skydd mot olyckor
- tillsyn enligt lagen
- rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
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- att underlätta för den enskilde att ta sitt eget ansvar
- att genomföra räddningsinsatser
- att genomföra lärande efter olyckor.
Nedläggning av en räddningsstyrka kan endast ske om kommunfullmäktige i samtliga
medlemskommuner har fattat beslut med denna innebörd. Innan förbundsdirektionen föreslår
nedläggning av en räddningsstyrka, ska samråd ha skett mellan kommunalför-bundet och ägarrådet.1
Uppgifterna enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor är
- att ansvara för tillståndsprövning, tillsyn och godkännande av föreståndare enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor.
Kommunalförbundet ska dessutom i skälig omfattning biträda medlemskommunerna med expertis samt utbildning av
kommunernas personal inom förbundets kompetensområde rörande
- lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap
- plan- och bygglagen (2010:900)
- de frågor medlemskommunerna i övrigt efterfrågar.
Utöver dessa uppgifter kan räddningstjänstförbundet mot särskild ersättning och/eller avtal åta sig andra
uppgifter som bedöms lämpliga och som står i överensstämmelse med den kommunala kompetensen.
Medlemskommunerna preciserar kommunalförbundets uppgifter i ett uppdrag som förbundet kvitterar i
form av ett handlingsprogram (enligt lagen om skydd mot olyckor) för verksamheten för
mandatperioden, förskjutet ett år.
6 § Revision och ansvarsfrihet
Kommunalförbundet ska ha 3 revisorer varav en är ordförande. Kommunfullmäktige i varje
medlemskommun utser 1 revisor. Revisorsordförande utses enligt 7 §.
Revisionens ledamöter väljs för fyra år från och med 1 januari året efter det att val av
kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör
under mandatperioden förrättar fullmäktige i aktuell medlemskommun fyllnadsval så snart som möjligt.
Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen, god revisionssed samt
revisionsreglemente enligt bilaga till förbundsordningen.
Revisionsberättelse ska, jämte årsredovisningen, senast tre veckor efter det att förbundsdirektionen
fastställt årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige, som var och en beslutar
om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

1

Ägarrådet består av två ledamöter, ingen ersättare, från respektive medlemskommun och ansvarar för medlemmarnas
dialog med förbundet om budget, uppföljning och utveckling av verksamheten. Ägarrådets sammansättning och uppgifter
fastställdes av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2009-12-14 § 665, Timrå kommun 2009-11-30 § 123 samt
Ånge kommun 2009-11-23 § 72.
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7 § Förbundsdirektion
Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen utses av medlemskommunernas fullmäktige bland sina
ledamöter och ersättare.
Förbundsdirektionen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Sundsvalls kommun utser 6 ledamöter och
6 ersättare, Timrå kommun 3 ledamöter och 3 ersättare och Ånge kommun 2 ledamöter och 2 ersättare.
För mandatperioden 2011–14 utser Sundsvalls kommun direktionens ordförande, Timrå kommun
direktionens vice ordförande och Ånge kommun revisorernas ordförande. För varje mandatperiod
därefter sker rotation av dessa poster mellan medlemskommunerna så att 2015–18 utser Timrå kommun
direktionens ordförande, Ånge kommun direktionens vice ordförande och Sundsvalls kommun
revisorernas ordförande o s v.
Om direktionen inrättar en eller flera nämnder väljer direktionen ledamöter och ersättare i sådan nämnd
bland dem som har rösträtt vid val till någon av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Ledamöter och
ersättare i utskott väljs bland ledamöterna och ersättarna i direktionen när utskottet är beredningsorgan
till direktionen och från respektive nämnd för det fallet att utskottet ska vara beredningsorgan till en
nämnd.
8 § Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen i Sundsvalls, Timrå och Ånge kommun äger rätt att
närvara vid direktionens sammanträden, med rätt att delta i överläggningarna men ej i besluten.
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Närvarorätt vid
direktionens sammanträden tillkommer personalrepresentanter enligt gällande lagstiftning.
Förbundschefen ska närvara vid förbundsdirektionens sammanträden och äger rätt att deltaga i
överläggningarna men ej i besluten.
9 § Ekonomiska förmåner till ledamöter, ersättare och revisorer
Ekonomiska förmåner till ledamöter, ersättare och revisorer ska utgå enligt bestämmelser antagna av
kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun. Härvid ska gälla att arvode ska utgå i procent av det
grundbelopp som kommunen årligen fastställer. Ordföranden i förbundsdirektionen ska erhålla
månadsarvode med 20 %, vice ordförande med 5 %, ledamöter i nämnder och i arbetsutskott med 2 %
samt revisorsordförande med 2 % och revisorer med 1,5 % av det grundbelopp som kommunen årligen
fastställer.
10 § Tillkännagivande om justering av protokoll m m
Tillkännagivande om justering av protokoll och andra tillkännagivanden ska ske på Sundsvalls, Timrå
och Ånge kommuners respektive anslagstavla.
11 § Personal
Förbundschef tillsätts av förbundsdirektionen och övrig personal av förbundschefen.
12 § Förbundsmedlems rätt att väcka ärenden
Varje förbundsmedlem äger rätt att genom sin kommunstyrelse eller genom respektive kommunstyrelses
ordförande väcka ärenden i förbundsdirektionen. Förbundsdirektionen får därvid kalla ett av
medlemskommunerna utsett ägarråd för behandling av ärendet.
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13 § Samråd samt styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Förbundsdirektionen ska årligen, senast före november månads utgång, samråda med ett av
förbundsmedlemmarna utsett ägarråd om utveckling av verksamheten och hålla dem underrättade om
den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller
organisatorisk räckvidd. Underrättelser och information ska lämnas på sådant sätt att
förbundsmedlemmarna ges tillfälle att inkomma med eventuella yttranden. Förbundsmedlemmarna ska
samråda sinsemellan innan budgetdirektiv ges till förbundet.
I övrigt ska förbundsmedlemmarna ges den information och tillställas de handlingar som begärs med
undantag av handlingar eller andra uppgifter för vilka sekretess gäller enligt lag. Förbundsdirektionen får från
förbundsmedlemmarnas styrelser infordra de yttranden och upplysningar som behövs för att direktionen ska
kunna fullgöra sina uppgifter.
Förbundsdirektionen ska till förbundsmedlemmarnas styrelser årligen överlämna delårsbokslut i den
omfattning och utformning som medlemmarnas regler för ekonomistyrning anger. Förbundet ska årligen
så snart som möjligt, dock senast före februari månads utgång, tillhandahålla förbundsmedlemmarna det
underlag de begär för upprättande av sammanställd redovisning enligt lag om kommunal redovisning.
Förbundets årsredovisning ska överlämnas till förbundsmedlemmarna senast under mars månad.
14 § Föreskrifter om förbundets budgetprocess
Förbundsdirektionen ska årligen, senast före maj månads utgång, uppta samråd med ett av
förbundsmedlemmarna utsett ägarråd kring direktionens förslag till budget. Förslaget ska i tillämpliga delar
utformas i enlighet med Sundsvalls kommuns regler för ekonomistyrning. Förbundsdirektionen fastställer
därefter, senast 15 december, kommunalförbundets budget. När budgeten fastställs bestämmer
förbundsdirektionen det bidrag som vardera medlem ska lämna till förbundet enligt de grunder som anges i
15 §.
Sammanträde för fastställande av budget är offentligt. Kungörelse om sammanträdet anslås enligt 10 § med
angivande av den plats där förslag till budget hålls tillgängligt för allmänheten.
15 § Andel i tillgångar, skulder, nettokostnader och nettoinvesteringar
För de nettokostnader och nettoinvesteringar som förbundet beräknas få i budgeten för nästkommande
kalenderår ska förbundsmedlemmarna bidra på följande sätt:
Ånge kommun betalar i förhållande till antalet invånare den 1 januari året före respektive budgetår
förhöjt med en faktor på 25 % (Ånges andel av kostnaderna i förhållande till antalet invånare gånger
1,25).
Sundsvalls och Timrå kommuner delar resterande kostnader för förbundet enligt avtal som gäller från
1990-01-01. Från och med 2014-01-01 delas resterande kostnader mellan Sundsvalls och Timrå
kommuner i förhållande till antalet invånare i kommunerna den 1 januari året före respektive budgetår.
Bidrag enligt ovan ska erläggas till förbundet med hälften senast den 5 januari och återstoden den 1 juli
det år bidraget avser.
Samma fördelningar som ovan ger för varje år förbundsmedlemmarnas andelar av förbundets tillgångar.
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Om förbundet saknar tillgångar för att betala en skuld, är förbundsmedlemmarna skyldiga att fylla
bristen. Varje medlem ska skjuta till så stor del av bristen som svarar mot medlemmens andel i skulden
efter de grunder som anges ovan i denna paragraf.
För pensionskostnader gäller fördelning mellan medlemskommunerna enligt PM 2009-10-28 ”Hantering av
pensioner vid utvidgning av Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund med Ånge kommun”.
16 § Självrisk
Räddningstjänstförbundet bär inom tilldelad ram själv kostnaderna för varje enskild räddningsinsats intill fem
(5) prisbasbelopp. Kostnader som överstiger detta belopp ersätts av medlemskommunerna mot särskild
faktura, varvid respektive medlems andel i kostnaden beräknas efter de grunder som anges i 15 §.
Om en räddningsinsats har medfört betydande kostnader, ska den medlemskommun där insatsen
genomfördes själv bära de kostnader som överstiger kommunens självrisk enligt 7 kap. 3 § lagen om
skydd mot olyckor.
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17 § Lån, borgen
Förbundet får för sin verksamhet uppta lån. Sammanlagda lånesumman får dock inte vid något tillfälle
överstiga 20 miljoner kronor. Efter förbundsmedlemmarnas medgivande får dock lån upptas till högre
belopp. Förbundet får ej ingå borgen.
18 § Utträde och upplösning
Uppsägningstiden för utträde ur förbundet är tre år efter utgången av det kalenderår varunder
uppsägningen äger rum. Anmälan om utträde ur förbundet ska göras skriftligen.
De ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska regleras i en
överenskommelse. Den utträdande medlemmens andel i förbundets tillgångar och skulder, inklusive
pensionsskuld, ska utgöra grunden för en sådan överenskommelse.
Vid skifte av förbundets tillgångar ska dessa skiftas i enlighet med respektive medlems andel enligt vad
som framgår av förbundsordningen. Likvidation verkställs av förbundsdirektionen eller den som
förbundsdirektionen utser att vara likvidator. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för att
en ändamålsenlig avveckling av förbundet ska kunna ske. I den mån det behövs för likvidationen ska
förbundets tillgångar förvandlas till kontanter genom försäljning på lämpligt sätt.
När likvidationen slutförts ska förbundsdirektionen avge en slutredovisning över sin förvaltning vilken
ska innefatta en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet samt redovisning av skiftet av
behållna tillgångar. Till redovisningen ska även fogas redovisningshandlingar rörande likvidationen samt
förbundsdirektionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de
handlingar som hör till förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts förbundets medlemmar är
kommunalförbundet upplöst.
19 § Inträde av ny medlem
Om någon kommun önskar inträda i förbundet som medlem ska frågan behandlas av
förbundsdirektionen som kan föreslå att ny medlem får ingå i förbundet.
Beslut om inträde i förbundet fattas av respektive medlems kommunfullmäktige.
Ny medlem har inträtt i förbundet när samtliga medlemmars kommunfullmäktige lämnat sitt
godkännande därtill och då ny förbundsordning antagits av samtliga förbundsmedlemmar.
20 § Tvister
Tvist mellan förbundet och medlem ska i första hand lösas genom att frågan hänskjuts till
medlemmarnas styrelser för erhållande av förslag till lösningar och först i andra hand av allmän domstol.
21 § Ändring i förbundsordningen
Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsdirektionen och fastställas av
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.

