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FÖRBUNDSORDNING FÖR SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND, 
antagen av kommunfullmäktige, senast reviderad 2005-02-15, § 7  
 
 
1 §  Medlemmar 
 
Medlemmar i kommunalförbundet är Avesta, Hedemora och Norbergs kommuner. 
 
2 §  Ändamål 
 
Kommunalförbundet skall hålla en för Avesta, Hedemora och Norbergs kommuner 
gemensam räddningstjänst som enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) åvilar 
var och en av kommunerna. Verksamheten regleras i ett särskilt handlingsprogram som 
fastställs av förbundsdirektionen. I handlingsprogrammet skall anges målet för 
kommunförbundets 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 kommunalförbundets 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 förebyggande verksamhet. 
Kommunerna skall därför fastställa egna handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor. Kommunalförbundet skall vara 
medlemskommunerna behjälpliga inom sitt kompetensområde vad gäller förebyggande 
verksamhet enligt ovan.  
 
Kommunalförbundet skall i övrigt inom följande områden åtaga sig uppgifter i nära 
anslutning till dess lagstadgade verksamhet: 
- sjukvårdslarm 
- restvärdesräddning 
- larmförmedling 
- inbrotts- och bevakningslarm 
- teknisk service 
- säkerhetsvakttjänst 
- utbildning 
- kommunal beredskap 
- internt skydd 
- sotningsväsende. 
 
Kommunalförbundet skall beträffande Norbergs kommun ej handha kommunal 
beredskap utöver vad som gäller beträffande räddningstjänst under höjd beredskap (se § 
14). 
 
Vidare kan kommunalförbundet om frågan blir aktuell åtaga sig sjuk- och 
olycksfallstransporter samt färdtjänst och organtransporter m m. 
 
3 §  Namn och säte  
 
Kommunalförbundets namn är Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, nedan kallat 
Förbundet, och har sitt säte i Avesta kommun. 
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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, som också utgör räddningsnämnd för medlemskommunerna, skall 
fr o m mandatperioden 2003-2006 bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. Avesta 
kommun utser 4 ledamöter och 4 ersättare, Hedemora kommun utser 3 ledamöter och 3 
ersättare och Norbergs kommun utser 2 ledamöter och 2 ersättare. 
 
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid 
skall bestämmelserna i Kommunallagen tillämpas. Ledamöter och ersättare skall utses 
bland ledamöter och ersättare i respektive kommuns fullmäktige. 
 
Förbundsdirektionen bör välja för varje mandatperiod bland Avestas ledamöter en 
ordförande och bland Hedemoras en vice ordförande.  
 
7 § Allmänhetens möjlighet att ställa frågor vid direktionens 
budgetsammanträden, årsredovisning mm. 
 
Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor vid följande sammanträden med 
förbundsdirektionen: 
 
1. när direktionen behandlar årsredovisningen. 
2. när direktionen behandlar budgeten. 
 
I kungörelse till dessa sammanträden skall anges att allmänhetens frågestund skall 
förekomma. 
 
Allmänhetens frågestund hålls innan förbundsdirektionen behandlar det ärende där 
frågor från allmänheten får förekomma. 
 
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. Ordföranden bestämmer 
efter samråd med vice ordförande hur frågestunden skall genomföras och låter kalla de 
förtroendevalda eller anställda hos direktionen som behövs för att lämna upplysningar 
under den. 
 
8 §  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 och Norbergs kommuners officiella anslagstavla. 
 
 
 
9 §  Lån, borgen m m 
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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. 
 
10 §  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. 
 
11 §  Samråd 
 
Innan förbundsdirektionen fattar beslut om investeringar överstigande 10 basbelopp, 
mer omfattande förändringar i räddningstjänstplanen, årsbudget samt i personal- och 
lönepolitiska frågor skall samråd ske med kommunstyrelsen i respektive 
medlemskommun. 
 
12 §  Kostnadstäckning 
 
Kostnaderna för Förbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, 
erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. 
 
Kostnaderna skall fördelas så att Avesta kommun svarar för 61,2 %, Hedemora 
kommun 29,3 % och Norbergs kommun 9,6 %. 
 
13 § Övre gräns för räddningstjänstkostnader 
 
För olyckshändelser inom respektive kommun, som medför betydande kostnader för 
räddningsinsats, får förbundet ersättning av respektive kommun för den del av 
räddnings 
kostnaderna som överstiger 1,5 basbelopp för varje tillfälle. 
 
14 §  Revisorer 
 
Förbundet skall fr o m mandatperioden 2003-2006 ha 3 revisorer och 3 ersättare för 
dessa.  
 
Vardera medlemskommunen nominerar 1 revisor och en ersättare. 
 
Revisorerna och ersättarna utses av kommunfullmäktige i Hedemora för en tid av 4 år 
räknat från den första januari året efter val till kommunfullmäktige. 
 
 
 
15 §  Ändringar i förbundsordningen 
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Ändring av eller tillägg till förbundsordningen skall antagas av förbundsdirektionen och 
fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 
 
16 §  Förstärkt räddningstjänst och civilt försvar 
 
Ledningen av räddningstjänst under höjd beredskap handhas av förbundsdirektionen i 
samverkan med respektive kommunstyrelses arbetsutskott. 
Övriga civila försvarsuppgifter vad avser Norbergs kommun ingår ej i förbundets 
åtagande. 
 
17 §  Tvister 
 
Tvister mellan Förbundet och dess medlemmar skall lösas genom skiljedomsförfarande. 
 
18 §  Utträde m m 
 
Då Förbundet har bildats för obestämd tid, får en förbundsmedlem säga upp sitt 
medlemskap när som helst. Förbundet skall i sådant fall träda i likvidation två år efter 
uppsägningen. 
Har sådana förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt 
att en förbundsmedlem i fortsättningen skall vara bunden av sitt medlemskap, skall på 
begäran av förbundsmedlemmen Förbundet omedelbart träda i likvidation.  
 
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. 
 
 


