FÖRFATTNINGSSAMLING

Förbundsordning för Västra Sörmlands
Räddningstjänst

Flik 4.4

Förbundsordningen gäller fr.o.m. 2009-07-01 tills ny förbundsordning fastställs och
ersätter samtidigt tidigare antagen förbundsordning.
Förbundsordningen har antagits av räddningstjänstförbundets förbundsdirektion
2009-02-25 och fastställts av kommunfullmäktige i Vingåkers kommun 2009-06-08
och av kommunfullmäktige i Katrineholms kommun 2009-05-18.
Revidering har gjorts 2003, 2004, 2009, 2012 och 2013
Reviderad 2015 och antagits av direktionen 2015-02-17 samt fastställts av
kommunfullmäktige i Vingåker 2015-05-18 § 39 och av kommunfullmäktige i
Katrineholm 2015-05-18 § 148.
1 § Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är Katrineholms och Vingåkers kommuner
(förbundsmedlemmar).
2 § Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Västra Sörmlands Räddningstjänst, nedan kallat
förbundet. Förbundet har sitt säte i Katrineholm.
3 § Varaktighet
Förbundet är bildat för obestämd tid.
4 § Ändamål mm
Förbundet ska hålla en för Katrineholms och Vingåkers kommuner gemensam
organisation för att utföra räddningstjänstverksamhet.
Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att
denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets
andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadehjälpande
insatser.
Förbundet kan också, mot särskild ersättning och/eller avtal, åta sig andra frivilliga
uppgifter som har anknytning till räddningstjänstverksamhet. Exempel på sådana
uppgifter är akuta sjukvårdsinsatser, organtransporter, restvärdesräddning, sanering,
larmförmedling, teknisk service och utbildning.
Förbundet ska fastställa ett handlingsprogram för sin verksamhet.
5 § Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen är förbundets
beslutande och verkställande organ. Ytterligare organ som direktionen finner
nödvändiga får tillsättas.
För förbundet och dess verksamheter gäller föreskrifterna i kommunallagen, de lagar
och andra författningar som reglerar verksamheterna samt denna förbundsordning,
bilagda reglemente för direktionen, bilagda reglemente för revisorerna samt Uppdrag
till VSR angående räddningstjänstverksamhet.
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6 § Förbundsdirektionens sammansättning
Direktionen, som också utgör sådan nämnd som sägs i 3 kap 11 § Lag om skydd mot
olyckor (SFS 2003:778), ska bestå av nio ledamöter och nio personliga ersättare.
Katrineholms kommun ska utse fem ledamöter och fem ersättare. Vingåkers kommun
ska utse fyra ledamöter och fyra ersättare. Ledamöter och ersättare ska utses bland
ledamöter och ersättare i respektive kommuns fullmäktige.
Förbundsdirektionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande
och en vice ordförande. Förbundsdirektionen väljer ordföranden och vice ordföranden
med följande villkor: Ordföranden ska vara en direktionsledamot från Vingåkers
kommun. Vice ordföranden ska vara en direktionsledamot från Katrineholms
kommun.
7 § Närvarorätt
Direktionen får bestämma att förtroendevald från förbundsmedlemmarna, som inte är
ledamot eller ersättare, har rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten.
Förbundsmedlemmarnas kommunalråd och minoritetsföreträdare/oppositionsråd har
närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden. Närvarorätten gäller ej vid
myndighetsutövning mot enskild.
Räddningschef, funktionsansvarig/funktionschef samt ekonom har närvaro- och
yttranderätt vid direktionens sammanträden och har rätt att delta i överläggningarna
men inte i besluten. Övrig personal har efter kallelse närvaro- och yttranderätt vid
behandling av ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.
I enlighet med 7 kap 9 § Kommunallagen så äger personalföreträdare rätt att närvara
vid beredning av ärenden som rör förhållande mellan förbundet som arbetsgivare och
dess anställda.
8 § Initiativrätt
Ärenden i direktionen får väckas av:
-

Förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller
kommunstyrelse
Ledamot i direktionen
Räddningschefen samt
Organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt

9 § Arvoden och ersättningar
Arvode och ersättningar till direktionens ledamöter och ersättare ska utgå enligt
Vingåkers kommuns Bestämmelser om ekonomisk ersättning för förtroendevalda.

Följande årsarvoden ska utgå inom förbundet (% av riksdagsledamöternas årsarvode):
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Ordförande
Vice ordförande
Ledamot i AU

13 %
8%
5%

Respektive medlemskommun svarar för ersättning till revisorerna som en del i
kommunrevisionsuppdraget.
10 § Tillkännagivanden
Tillkännagivanden om justering av protokoll och andra kungörelser, liksom
kungörelse om budgetsammanträde ska ske på Katrineholms kommuns och Vingåkers
kommuns anslagstavlor.
11 § Budgetprocess
Förbundet och medlemskommunerna ska sammanträda för att diskutera inriktning för
budget-arbetet. Medlemmarna ska före april månads utgång ha enats om, och angivit,
budgetram.
När budgeten fastställts beslutar direktionen om sin detaljbudget enligt grunderna i 16
§.
12 § Allmänhetens frågestund
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor vid följande sammanträden med
förbundsdirektionen:
-

när direktionen behandlar årsredovisningen
när direktionen behandlar budgeten

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten från och med kungörandet av det
sammanträde då budgeten ska fastställas. Platsen där förslaget finns tillgängligt ska
anges i kungörelsen (8 kap 10 § kommunallagen).
Allmänhetens frågestund hålls innan direktionen behandlar det ärende där frågor från
allmänheten får förekomma. Under frågestunden får någon överläggning inte
förekomma.
Direktionen ansvarar för att årsredovisningen hålls tillgänglig för allmänheten på
Katrineholms stadshus och Vingåkers kommunkontor från och med den dag då den
inkommit. Direktionen ansvarar för att det på varje förbundsmedlems anslagstavla
kungörs var årsredovisningen finns tillgänglig.
13 § Styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Kommunerna ska inom ett år efter varje mandatperiod fastställa Uppdrag till VSR
angående räddningstjänstverksamhet.
Direktionen ska rapportera till medlemskommunerna på det sätt som anges i Uppdrag
till VSR angående räddningstjänstverksamhet.
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Därutöver ska förbundet informera medlemmarna kring frågor av principiell
beskaffenhet eller större vikt. Innan förbundsdirektionen fattar beslut om investeringar
utöver budget, ska samråd ske med förbundsmedlemmarna.
14 § Lån, borgen och andra ansvarsförbindelser
Förbundet får uppta lån från annan än medlemskommunerna till högst ett sammanlagt
belopp av 15 miljoner kronor eller det belopp som medlemskommunerna lämnar sitt
medgivande till.
Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser och inte heller förvärva
fastigheter utan förbundsmedlemmarnas godkännande.
15 § Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och
skulder i för-hållande till vad förbundsmedlemmarna tillskjutit till förbundets
verksamhet.
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska samma grund som sägs i första stycket
tillämpas.
16 § Kostnadstäckning
Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt,
finansieras genom bidrag från förbundsmedlemmarna.
Bidragen ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna där kostnadsfördelningen av det
totala bidraget baseras på befolkningsmängd i respektive kommun den 1 november.
Fördelningsnyckeln uppdateras varje år och utgår från befolkningsmängden i
respektive kommun två år innan budgetåret. Samma fördelning ska ske för
borgensåtagande eller andra förbindelser för förbundsmedlemmarna.
Om en förbundsmedlem önskar att verksamheten i något avseende ska utformas eller
dimensioneras på ett sätt som avviker från den för förbundet gemensamma risk- eller
ambitionsnivån, får förbundet tillgodose dessa önskemål. Särskild avgift som
motsvarar de faktiska merkostnaderna uttas av medlemmen.
17 § 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
räddningskostnaderna som överstiger 2 basbelopp för varje tillfälle.
Ersättningsbeloppet framräknas enligt beräkningssätt som framgår av Statens
Räddningsverks författningssamling SRVFFS 2004:11 samt tillhörande aktuellt PM
utgett av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
18 § Arkiv
Direktionen är arkivmyndighet enligt arkivlagen. Direktionen får genom avtal med
medlem överlåta sitt ansvar enligt lagen såvitt avser den beredande och verkställande
funktionen och att vara arkivdepå. Om förbundet upplöses ska dessa arkivhandlingar
överlämnas till Katrineholms kommuns arkivmyndighet.

4

19 § Revision
Förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar utser bland kommunrevisorerna
vardera två revisorer för samma mandatperiod som ledamöter och ersättare i
direktionen.
Revisionen sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen och
revisions-reglemente enligt bilaga till förbundsordningen.
Revisorernas berättelse ska, jämte årsredovisningen, överlämnas till respektive
kommunfullmäktige senast under februari månad, som var och en beslutar om
ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.
20 § Ändringar av förbundsordningen och reglementen
Ändringar och tillägg i förbundsordningen fastställs av respektive förbundsmedlems
fullmäktigeförsamling. Direktionen får väcka fråga om ändring av förbundsordningen
hos förbunds-medlemmarna.
21 § Inträde av ny medlem
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan behandlas av
direktionen, som därefter kan föreslå att ny medlem får ingå i förbundet. Beslut om ny
medlems inträde i förbundet fattas av respektive kommuns kommunfullmäktige. Ny
medlem har antagits när samtliga fullmäktigebeslut har fattats samt en ny
förbundsordning undertecknats av samtliga medlemmar.
22 § Utträde och likvidation
Om förbundsmedlem säger upp sitt medlemskap, ska förbundet träda i likvidation och
upplösas tre år efter uppsägningen.
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.
I § 16 angivna fördelningsgrunder ska tillämpas vid skifte av förbundets behållna
tillgångar vid upplösning av förbundet. När förbundet har trätt i likvidation ska
förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar
genom försäljning på offentlig auktion eller 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 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
förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst.
23 § Tvister
Uppstår tvist mellan förbundet och förbundsmedlem ska tvisten lösas genom allmän
domstol.
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