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1 Bakgrund

Kommunerna Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn har beslutat att ingå ett
kommunalförbund för frågor som rör räddningstjänst, stöd till kommunerna vid
samhällsstörningar med mera (enligt§ 4 nedan).
Syftet är att tillgodose krav och intentioner i lagen (2003 :778) om skydd mot olyckor
samt att skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i
det komplexa samhället. Kommunalförbundet ska vara en aktiv part i kommunernas
samlade arbete och samordning för skydd mot oönskade händelser och
samhällsstörningar.

2 Medlemmar

Medlemmar i kommunalförbundet är Lilla Edets, Stenungsunds och Tjörns
kommuner.

3 Namn och säte

Kommunalförbundets namn är Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Kommunalförbundet har sitt säte i Stenungsund.

4 Uppdrag och ändamål
Bastjänster
Räddningstjänstförbundet ansvarar för
• att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar
kommunerna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor med undantag
a) att samordna olycksförebyggande verksamhet i kommunen (Lagen skydd
mor olyckor, 1 kap§6)
b) att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder (Lagen
skydd mot olyckor, 3 kap§1)
c) när kommunen är att betrakta som enskild (kap 2)
•

att svara för uppgifter enligt lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor med tillhörande förordning (SFS 2010:1075) som åvilar var
och en av kommunerna
i
förbundet
med
undantag
av
a) skyldigheter som åvilar kommunen i egenskap av verksamhetsutövare.

•

att lämna förslag till beslut till medlemskommunerna gällande taxor

•

att i förbundsmedlemmamas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar
kommunerna avseende information till allmänheten (högre kravnivån) samt
kommunens plan för räddningsinsatser enligt lagen (1999:381) om åtgärder
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
(Sevesolagstiftningen)
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Arsredovisning
Årsredovisningen ska upprättas och godkännas av direktionen.

Årsredovisningen ska lämnas till förbundsmedlemmarnas fullmäktige och till
revisorerna.
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas
fullmäktige.
Revisorernas berättelse skall tillsammans med årsredovisningen överlämnas till
medlemskommunernas fullmäktige, som var och en godkänner årsredovisningen och
beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

10 Initiativrätt

Ärenden i direktionen far väckas av ledamot i direktionen samt förbundsmedlem
genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

11 Närvarorätt

Direktionen far besluta att sammanträde med direktionen skall vara offentligt.
Offentlighet vid budgetsammanträdet regleras i § 14.

Kommunstyrelsens
presidium
och/eller
ansvarigt
kommunalråd
hos
förbundsmedlemmarna har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med
förbundsdirektionen.
Direktionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i
direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

12 Anslag av kungörelser och andra
tillkännagivanden

Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering
och övriga tillkännagivanden skall anslås på www.sbrf.se . För kännedom
kan anslag dessutom ske på varje medlemskommuns webbplats. Kungörelse
om sammanträde vid vilket budgeten skall fastställas skall anslås på
förbundets webbplats www.sbrf.se.

13 Andel i tillgångar och skulder

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar
och skulder i förhållande till kostnadsfördelningen för respektive förbundsmedlems
ansvar enligt§ 4 bastjänster. Kostnadsfördelningen framgår av§ 14 nedan.
Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i
enlighet med angiven fördelningsgrund.

Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna
tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att upplösas.
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26 Personuppgifter

Direktionen är personuppgiftsansvarig för ändamålen med och medlen för
behandling av personuppgifter inom kommunalförbundets ansvarsområde.

27 Ikraftträdande

Denna förbundsordning träder i kraft när den har godkänts av kommunfullmäktige
och gäller från och med den 1 januari 2017.

