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FÖRBUNDSORDNING FÖR  
GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND  
 
 

§ 1 Namn och säte 
Gästrike Räddningstjänstförbund är en för medlemmar gemensamt 
kommunalförbund med säte i Gävle. 

 
§ 2 Medlemmar 
Medlemmar i förbundet är Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby 
kommuner. 

 
§ 3 Ändamål 
Förbundets ändamål är räddningstjänst samt därtill hänförlig förebyggande och 
angränsande verksamhet med uppgifter dels för alla förbundsmedlemmar (A) 
dels och för förbundsmedlem som så bestämt  (B). 

 
A. För alla förbundsmedlemmar 

Svara för kommunens uppgifter och åligganden i enlighet med lagen  
(2003:778) om skydd mot olyckor, LSO,  
med undantag av 

1. förebyggande verksamhet bestående av att verka för att åstadkomma 
skydd mot andra olyckor än bränder, se 3 kap. 1 § första stycket LSO, 

2. de uppgifter som åligger kommunen som ägare eller 
nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar, 

3. skyldigheter vid eller efter utsläpp av radioaktiva ämnen från 
kärntekniska anläggningar, 6 kap. 9 § första och andra styckena LSO, 

och med särskilt angivna ingående uppgifter 

4. stöd till olycksdrabbad, utanför kommuns åligganden enligt LSO, 
genom efterföljande åtgärder som för den drabbade skapar ett 
mervärde utan att åsamka räddningstjänstförbundet större kostnader, 

5. att tillsyn även ska innefatta tillsyn och kontroll av 
brandvattensystemet enligt Svensk vattens publikation VAV P83 

6. att tillsyn ska ske i ett nära samarbete med andra tillsynsverksamheter, 
samt 
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7. att svara för beredning av sotningstaxor, för utförandeavtal, för 
prövning av dispens för egen sotning samt för tillsyn av 
sotningsverksamheten. 
 

Inom området för lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

1. hålla beredskap i form av inre befäl med placering vid SOS Alarm, 
2. ingå i förbundsmedlems krisledningsorganisation, 
3. se till att anordningar finns för att skicka ut viktigt meddelande till 

allmänheten, VMA. 
 
I enlighet med lagen (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara 

1. svara för förbundsmedlems tillsyn och tillstånd. 
 
Inom området för plan- och bygglag (2010:900) 

1. biträda förbundsmedlem i samhällsplaneringen genom att bistå i 
byggprocessen såsom vid byggsamråd, granskning av 
brandskyddsdokumentation och användarintyg. 

 
Inom området för lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor 

1. biträda vid länsstyrelsens tillsyn och informationsinsatser samt planera 
för räddningsinsatser och öva. 

 
 
B. Utöver det som gäller enligt A kan räddningstjänstförbundet åta sig 
uppgifter enligt nedan: 
 

1. Uppgifter avseende skydd mot oönskade händelser 
• samordning av myndigheters och andra intressenters förebyggande 

skydd mot andra olyckor än brand, 
• internt skydd i form av systematiskt brandskyddsarbete åt 

förbundsmedlem, 
• krishantering och extraordinära händelser inklusive samordning åt 

förbundsmedlem, 
• krishantering (psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM) till 

allmänheten åt förbundsmedlem, 
• brandutredningar och förslag efter tillbud i förbundsmedlems eller 

dess företags fastigheter. 
 

2. Uppgifter rörande lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
• för att tillgodose förbundsmedlems skyldigheter som ägare eller 

nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar ska 
tillhandahållas brandskyddsutbildning, rådgivning, kontroll av 
handbrandsläckare och liknande verksamhet, 
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• förbundsmedlems skyldigheter vid eller efter utsläpp av radioaktiva 
ämnen från kärntekniska anläggningar, 6 kap. 9 § första och andra 
styckena LSO, 
 

3. Uppgifter rörande lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap 

• biträda förbundsmedlem med krisplanering, 
• stöd till förbundsmedlem avseende underhåll och drift av anläggningar 

och utrustning för civilt försvar, VMA. 
 

4. Annan uppgift 
• utredningar inom förbundets kompetensområden, 
• utbildning inom förbundets kompetensområden, 
• lyfthjälp, 
• restvärdesräddning, 
• larmförmedling, och 
• teknisk service 
• sanering 

 

 § 4 Organisation 
 Förbundet är ett kommunalförbund med direktion.  
 

 
§ 5 Förbundsdirektionen 
 
Förbundsdirektionen ska bestå av 12 ledamöter och 12 ersättare. Gävle 
kommun och Sandvikens kommun utser vardera tre ordinarie ledamöter och 
tre ersättare, Hofors kommun, Ockelbo kommun och Älvkarleby kommun 
utser vardera två ordinarie ledamöter och två ersättare. 
 
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter samt deras tjänstgöringstid 
tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 23 och 24 §§ och 4 kap. 23 a § första 
stycket kommunallagen (1991:900). 
 
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och 
vice ordförande. Ordförandeposten innehas av Gävle kommun. Posten som 
vice ordförande bör växla mellan övriga medlemskommuner. 
 
Vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma kommun som 
ledamoten. Ersättare tjänstgör i den ordning kommunfullmäktige bestämt vid 
valet. Om ersättare utsetts vid proportionellt val inträder istället ersättare enligt 
den ordning som beskrivs om proportionellt valsätt. 
För förbundsdirektionen gäller särskilt reglemente. 
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§ 6 Revisorerna 
Räddningstjänstförbundet ska ha fem revisorer som väljs av 
kommunfullmäktige i Gävle kommun. Valet ska föregås av samråd med 
övriga medlemskommuner som ska ha möjlighet att lämna förslag. 
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöter i direktionen. 
 
 

§ 7 Medlemmarnas initiativrätt 
 
Ärenden i direktionen får väckas av 

1. ledamot i direktionen, 

2. förbundsmedlem, och 

3. organ under direktionen, om direktionen har föreskrivit det eller har 
beslutat det för särskilt fall. 

 

§ 8 Närvarorätt och offentliga sammanträden 
Direktionen får besluta att annan än ledamot eller ersättare ska få närvara vid 
direktionens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Kommunstyrelsens ordförande i medlemskommun har alltid rätt att närvara 
och att delta i överläggningarna. 
 
Direktionen får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga. 
Direktionens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i 
ärenden  
1. som avser myndighetsutövning, eller 
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos direktionen omfattas av sekretess 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

 
§ 9 Kungörelser och tillkännagivanden 
Räddningstjänstförbundets kungörelser, tillkännagivanden av 
protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden sker på förbundets 
anslagstavla vid förbundets huvudkontor. Samma kungörelser och 
tillkännagivanden ska även anslås på var och en av medlemskommunernas 
anslagstavlor samt tillställas dessa i elektronisk form. 

 
§ 10 Kostnadstäckning, upplåning m.m. 
Kostnaderna för räddningstjänstförbundets verksamhet som enligt 3 § punkten 
A ovan ska utföras åt alla förbundsmedlemmar ska erläggas i form av 
kommunbidrag och fördelas efter följande procentsatser: 
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Kommun Andel i % 
Gävle 54,41 
Sandviken 26,76 
Hofors 6,80 
Ockelbo 3,82 
Älvkarleby 8,21 
Summa 100,00 
 
Kostnaderna för räddningstjänstförbundets verksamhet som enligt 3 § punkten 
B ovan ska utföras åt förbundsmedlem som så bestämt och ska erläggas efter 
särskilt avtal och vara baserade på självkostnadsprincipen. 
 
Om en räddningsinsats har medfört betydande kostnader för förbundet ska den 
medlemskommun där insatsen genomfördes stå för de kostnader som 
överstiger den självrisk som anges i 7 kap. 3 § lagen om skydd mot olyckor.  
Räddningstjänstförbundet svarar för kommunens kostnad för självrisk. 
 
Räddningstjänstförbundet ska vara anslutet till Gävle kommuns koncernkonto. 
 
Räddningstjänstförbundet får för sin verksamhet uppta lån intill sammanlagt 
20 miljoner kronor. Eventuella likviditetsbehov ska tillhandahållas genom lån 
från en eller flera medlemskommuner. 
 
Räddningstjänstförbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser 
utan förbundsmedlemmarnas godkännande. 
 
Räddningstjänstförbundet får avsätta medel till fonder. Innan en eventuell 
fondering kan ske ska samråd ske och godkännas av samtliga ägarkommuner. 
 
Räddningstjänstförbundet får inte bilda eller förvärva andelar eller aktier i 
företag utan förbundsmedlemmarnas godkännande. 
 
 

§ 11 Andel i tillgångar och skulder 
Förbundsmedlem har vid varje tidpunkt andel i räddningstjänstförbundets 
tillgångar och skulder efter samma fördelning som anges i 10 § för verksamhet 
som enligt 3 § punkten A ovan ska utföras åt alla förbundsmedlemmar. 
 
Denna fördelningsgrund gäller också för täckning av brist om förbundet skulle 
sakna medel att betala sina skulder och för utskiftning av behållna medel vid 
förbundets upplösning. 

 
§ 12 Budget och styrning 

Planeringsprocess 

Inför fastställelse av budget för förbundet måste ett förberedelsearbete 
innefattande samråd mellan förbundets medlemskommuner och förbundet 
planeras och genomföras. 
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Budgeten ska slutligen innehålla en verksamhetsplan, resultat- och 
investeringsbudget för budgetåret samt en plan för ekonomin under den 
kommande treårsperioden.  
 
Inför samrådet ska förbundet upprätta förslag till budget samt redovisa 
relevanta nyckeltal för externa och historiska jämförelser. Detta material ska 
skickas till medlemskommunernas kommunstyrelser senast en vecka innan 
samrådet. 
 
Förbundet ska kalla medlemskommunerna till samråd om budget senast den 15 
april.  
 
Medlemskommunerna måste därefter snarast se till att enas om förslag till 
slutlig budget. 

 
 
Fastställelse av budget  

Direktionen ska årligen, och inom de ramar som medlemskommunerna enats 
om, slutligen fastställa verksamhetens budget med verksamhetsplan, resultat- 
och investeringsbudget för budgetåret samt en plan för ekonomin under den 
kommande treårsperioden.  

Direktionen ska fastställa budgeten under november månad. 
Direktionens budgetförslag ska hållas tillgängligt för allmänheten enligt vad 
som stadgas i 8 kap 10 § kommunallagen. 

 
Uppföljning  

Förbundet ska upprätta bokslut med uppföljning av budget och 
verksamhetsplan per 30 april, 31 augusti och 31 december. 

Tertialboksluten ska innehålla konstaterade eller förväntar kostnads-
överskridanden eller andra betydelsefulla avvikelser från budgeten, orsakerna 
till avvikelserna och de korrigeringar som har vidtagits eller kommer att vidtas 
samt en årsprognos. 

Boksluten ska avlämnas till medlemskommunerna senast den 15 maj, 15 
september och 15 februari.  
 

Fastställelse av bokslut 

Direktionen ska fastställa bokslut enligt den tidplan förbundet upprättat.  
 
 



 
 
 
 

Sida 7(8) 
2012-04-24 

§ 13 Handlingsprogram och verksamhetsplan 
Direktionen ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor för 
mandatperioden anta handlingsprogram för den förebyggande verksamheten 
och för räddningstjänsten. Innan programmet antas eller ändras ska samråd ske 
med de medlemskommunerna och myndigheter som har ett väsentligt intresse 
i saken. 
 
Innehållet i dessa handlingar ska beaktas i budget och verksamhetsplaner. 

 
§ 14 Ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i 
direktionen samt till revisorerna beslutas av direktionen. Förändringar ska följa 
de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i Gävle kommun. 

 
§ 15 Uppsägning och utträde 
Räddningstjänstförbundet är bildat för obestämd tid. 
 
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år 
räknat från ingången av den månad uppsägningen gjordes. Reglering av de 
ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
medlemskommunen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga 
förbundsmedlemmar. 
 
Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade 
tillgångar och skulder som gäller det år då medlem utträder om inte annat 
avtalas mellan medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna ska anta de 
ändringar av förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 
 

§ 16 Likvidation och upplösning 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde vid 
uppsägningstiden utgång enligt 15 § ska räddningstjänstförbundet omedelbart 
träda i likvidation. 
 
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av 
förbundets behållna tillgångar ska den fördelningsgrund som anges i 10 § för 
verksamhet som enligt 3 § punkten A ovan ska utföras åt alla 
förbundsmedlemmar tillämpas. 
 
 
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 på annat lämpligt sätt. Medlemskommunerna ska ha rätt att 
förvärva den egendom som finns i respektive kommun till bokfört värde. 
Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig 
avveckling. 
 
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge 
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en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisning sker genom en 
förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av 
skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 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 
samtliga förbundsmedlemmar är förbundet upplöst. 

 
§ 17 Principiella ärenden, insyn och ändring av 
förbundsordning 
Innan direktionen fattar beslut i fråga av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt för medlemskommun, främst större investeringar och 
taxeförändringar, ska samråd ske med medlemskommun.  
 
Direktionen ska se till att förbundsmedlemmar hålls väl informerade om 
räddningstjänstförbundets verksamhet och ekonomiska ställning. Direktionen 
ska särskilt informera medlemskommunerna om hur fastställda mål uppfylls 
och orsaker till eventuella avvikelser.  
 
Medlemskommun ska tillställas den information och de handlingar de begär.  
Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska fastställas av 
kommunfullmäktige i medlemskommunerna. 
 

§ 18 Tvister 
Tvist mellan förbundet och en eller flera av förbundsmedlemmarna ska, om 
inte en frivillig uppgörelse kan uppnås, avgöras genom skiljeförfarande enligt 
lagen (1999:116) om skiljeförfarande. 

 
§ 19 Ikraftträdande 
Denna förbundsordning träder i kraft, när den godkänts och undertecknats av 
samtliga förbundsmedlemmar. Den tidigare förbundsordningen och det 
tidigare reglementet för direktionen upphävs vid samma tidpunkt. 
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