Förbundsordning för
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
att gälla från 2018-12-01
Antagen av medlemskommunernas fullmäktige hösten 2018.
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1 § Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, nedan kallat kommunalförbundet, och har sitt säte i Göteborg.

2 § Medlemmar
Medlemskommunerna som ingår i kommunalförbundet är Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda,
Partille och Lerum.

3 § Ändamål och uppdrag
Kommunalförbundets ändamål är att inom förbundets geografiska område bereda människors liv,
hälsa, egendom samt miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
Kommunalförbundet ansvarar för
•

att i medlemskommunernas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommuner enligt lagen
om skydd mot olyckor (2003:778) med följande undantag:
a) att samordna olycksförebyggande verksamhet i medlemskommunen (1 kap 6 §),
b) att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder (3 kap 1 §) samt
c) när medlemskommunen är att betrakta som enskild (2 kap).

•

att svara för uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) som
åvilar medlemskommunerna med följande undantag:
a) att utfärda tillstånd och genomföra tillsyn över kommunalförbundets egen hantering av
brandfarliga och explosiva varor samt
b) skyldigheter som åvilar medlemskommunen i egenskap av verksamhetsutövare.

•

att med sin specialkompetens stödja medlemskommunerna.

Kommunalförbundet kan i övrigt åta sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet.

4 § Organisation och varaktighet
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid.

5 § Förbundsfullmäktige
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige med 21 ledamöter och 21 ersättare.
Medlemskommunerna utser antal ledamöter och ersättare enligt nedan.
Göteborg ska utse 11 ledamöter och 11 ersättare.
Mölndal ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.
Kungsbacka ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.
Härryda ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.
Partille ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.
Lerum ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare.
Mandattiden för förbundsfullmäktige är fyra år. Första sammanträdet med nyvalda förbundsfullmäktige hålls i december samma år val av fullmäktige ägt rum i hela landet för förrättande av val som
ankommer på de nyvalda förbundsfullmäktige.

För förbundsfullmäktige gäller en särskild av förbundsfullmäktige antagen arbetsordning.

6 § Förbundsstyrelse
I kommunalförbundet ska det finnas en förbundsstyrelse med 9 ledamöter och 7 ersättare. Av ledamöterna och ersättarna ska 4 respektive 2 vara i Göteborg folkbokförda medlemmar av Göteborgs
Stad och återstående ledamöter och ersättare utom Göteborgs Stad men inom kommunalförbundets
medlemskommuner folkbokförda kommunmedlemmar. Varje övrig medlemskommun företräds av
en ledamot och en ersättare folkbokförda i respektive medlemskommun.
Mandattiden för förbundsstyrelsen ska vara fyra år och räknas från och med den 1 januari året efter
det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.
I förbundsstyrelsens uppgifter ingår, utöver vad som följer i lag, att
•
•
•
•
•
•

leda och samordna verksamhet med anledning av lagen mot skydd mot olyckor samt övrig verksamhet i enlighet med gällande förbundsordning,
övervaka att av förbundsfullmäktige fastställda mål och verksamhetsplan följs och att kommunalförbundets löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,
bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av förbundsfullmäktige och fullfölja de uppdrag som fullmäktige lämnat till styrelsen,
anta riktlinjer för genomförande av handlingsprogram för skydd mot olyckor,
att lämna förslag till beslut till medlemskommunerna gällande föreskrifter samt
att vara ställföreträdande förbundsfullmäktige i beslut om avtal av större dignitet, större investeringar och avgifter som inte regleras i författning och därmed inte utgör en föreskrift.

För förbundsstyrelsen gäller ett särskilt av förbundsfullmäktige antaget reglemente.

7 § Revisorer och ansvarsfrihet
De nyvalda förbundsfullmäktige väljer 6 revisorer, en från respektive kommun, för granskning av
kommunalförbundets verksamhet. Revisorer utses för en period om fyra år räknat från och med den
1 januari året efter det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.
Det åligger revisorerna att före mars månads utgång till förbundsfullmäktige lämna sin berättelse om
granskning av verksamheten under det föregående året. Fullmäktige ska bevilja eller neka ansvarsfrihet.
Beslutet ska motiveras.

8 § Ekonomisk ersättning till förtroendevalda
Förbundsfullmäktige bestämmer om ersättning till förtroendevalda inom kommunalförbundet.

9 § Digital anslagstavla
Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets digitala anslagstavla.

10 § Medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder
Medlemskommunernas andelar av kommunalförbundet motsvarar
Medlemskommun

Göteborg
Mölndal
Kungsbacka
Härryda
Partille
Lerum

2018

2019

2020

2021 - t.v.

69,69%
7,45%
9,05%
4,25%
3,41%
6,15%
100,00%

69,99%
7,18%
9,29%
4,34%
3,51%
5,69%
100,00%

70,30%
6,88%
9,54%
4,42%
3,62%
5,24%
100,00%

70,60%
6,61%
9,78%
4,51%
3,72%
4,78%
100,00%

Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i
förhållande till medlemskommunens andel av kommunalförbundet.
Vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar ska samma fördelning av andelar tillämpas.

11 § Medlemskommunernas styrning, insyn och kontroll
Medlemskommunerna har rätt till insyn i kommunalförbundet.
Kommunalförbundet ska löpande tillställa medlemskommunerna information om ekonomi och verksamhet och följer tidsplan för ekonomisk rapportering i Göteborgs Stad.
Innan beslut tas om avtal av större dignitet, större investeringar eller större ändringar av verksamheten ska samråd ske med samtliga medlemskommuner.

12 § Kostnadsfördelning
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas
genom bidrag från medlemskommunerna fördelat enligt andelarna i § 10.

13 § Budgetprocess
Förbundsstyrelsen ska upprätta samrådsunderlag till budget för kommunalförbundets verksamhet
nästföljande år samt bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig.
Förbundsstyrelsen ska lägga fram förslag till budget för förbundsfullmäktige, som har att fastställa
kommunalförbundets budget för nästföljande år senast den 30 september. Förbundsfullmäktige ska
samtidigt besluta om medlemsavgifter för medlemskommunerna till kommunalförbundet. Besked
om medlemsavgiftens storlek ska omgående skickas till medlemskommunerna.

14 § Räddningsinsatser med kostnader som överstiger den kommunala självrisken
Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken ska den medlemskommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för ansökan om statsbidrag.

15 § Lån, borgen och förvärv
Kommunalförbundet får ta upp lån intill sammanlagt högst 100 mkr. Kommunalförbundet får inte
ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan medlemskommunernas beslut om godkännande.
Kommunalförbundet får inte bilda företag eller förvärva andelar/aktier i företag utan medlemskommunernas godkännande. Detsamma gäller förvärv eller avyttring av fast egendom eller tomträtt.

16 § Inträde av ny medlemskommun
Om ytterligare kommun eller sammanslutning av kommuner önskar bli medlem i kommunalförbundet ska sådan ansökan behandlas av förbundsfullmäktige. Beslut om anslutning av ny kommun fattas
av medlemskommunernas fullmäktige som också beslutar om de justeringar av förbundsordningen
som kan föranledas av att ny medlemskommun inträder i kommunalförbundet.

17 § Uppsägning och utträde
En medlemskommun har rätt att utträda ur kommunalförbundet. Uppsägning ska ske skriftligen.
Uppsägningstiden är tre år räknat från slutet av den månad uppsägningen skedde. Regleringen av de
ekonomiska mellanhavandena mellan kommunalförbundet och den utträdande medlemskommunen
bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemskommuner. Medlemskommunens andel av
förbundets tillgångar och skulder, enligt § 10 i denna förbundsordning, ska därvid utgöra den huvudsakliga grunden till en sådan överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i kommunalförbundets samlade tillgångar och skulder, som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om inte annat avtalas mellan medlemskommunerna.
När en medlemskommun utträder ur förbundet upphör medlemskommunens ansvar för kommunalförbundets skulder om inte annat överenskommits i det avtal som avses i första stycket.
De kvarvarande medlemskommunerna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet.

18 § Likvidation och upplösning
Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt att
en medlem av förbundet i fortsättningen ska vara bunden av sitt medlemskap i förbundet samt att
medlemmarna är eniga om denna bedömning, ska på begäran av medlemskommunen förbundet
omedelbart träda i likvidation.
Att likvidation kan bli följden av medlemskommuns utträde framgår av § 17. Likvidationen verkställs
av den som förbundsstyrelsen utser att vara likvidator.
Avseende förfarandet i övrigt vid genomförande av likvidationen gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om likvidation i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

19 § Tvister
Tvister mellan kommunalförbundet och en eller flera av medlemskommunerna ska i första hand lösas
genom förhandlingar. Kan uppgörelse inte nås genom förhandling ska tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemskommuner avgöras i allmän domstol.

20 § Ändringar i förbundsordningen
Ändringar av eller tillägg till förbundsordningen ska fastställas av samtliga medlemskommuners fullmäktige.

21 § Ikraftträdande
Denna ändrade förbundsordning träder i kraft den 1 december 2018.

