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Förbundsordning för Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
 
 
1 Förbundets namn, medlemmar och säte 
Förbundet benämns Räddningstjänsten Skåne Nordväst. 

 
Medlemmar i kommunalförbundet är Helsingborgs stad, Ängelholms kommun och Örkelljunga 
kommun. 
 
Förbundet har sitt säte i Ängelholm. 
 
2 Varaktighet 
Verksamheten ska fortgå på obestämd tid. Angående inträde av ny medlem, uppsägning och 
utträde samt likvidation, se punkterna 17, 18 och 19. 
 
3 Ändamål 
Kommunalförbundet ska under gemensam ledning hålla en för medlemmarna ömsesidig 
räddningstjänst samt därtill hänförligt förebyggande och angränsande verksamhet inom området 
samhällsskydd, räddning och beredskap, i ett för alla medlemmar lika grunduppdrag och i 
tilläggsuppdrag utifrån respektive medlems eller annan intressents behov.  
 
Samordningen under gemensam ledning inom kommunalförbundet syftar till att möta nya och 
ändrade krav lokalt och i regionen samt att mer kraftfullt kunna utveckla arbetssätt och 
erfarenhetsutbyte. 
 
Grunduppdrag för samtliga förbundsmedlemmar  
Kommunalförbundet ska fullgöra medlemmarnas ansvar enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor samt förordningen (2003:789). Detta fråntar inte medlemmarnas ansvar enligt denna 
lagstiftning i rollen som fastighetsägare och nyttjanderättshavare. 
 
Kommunalförbundet ska fullgöra medlemmarnas ansvar enligt lag (2010:1011) om brandfarliga 
och explosiva varor samt förordningen (2010:1075).  
 
Kommunalförbundet är den nämnd som anges i lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 
 
Kommunalförbundet ska fullgöra medlemmarnas ansvar i enlighet med lag (1999:381) om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor samt 
förordningen (1999:382). Detta med undantag för medlemmarnas ansvar som avser miljö- och 
hälsoskyddsfrågor inom nämnda lag.  
 
Kommunalförbundet ska biträda medlemmarna i samhällsplaneringen genom att utifrån plan- 
och bygglagen (2010:900) bistå i plan- och byggprocessen. 
 
Specifikation av grund- och tilläggsuppdrag, se bilaga till denna förbundsordning. 
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Tilläggsuppdrag för förbundsmedlem eller annan intressent 
Kommunalförbundet kan efter överenskommelse utföra tilläggsuppdrag åt förbundsmedlem 
samt annan intressent än förbundsmedlem under förutsättning att uppdraget överensstämmer 
med förbundets ändamål samt inte strider mot kommunallagens regler om den kommunala 
kompetensen. Kommunalförbundet kan också samverka med andra aktörer i samhället ifråga om 
utvecklingsprojekt och frågor som är relaterade till lagstiftning samt grund- och tilläggsuppdrag. 
 
Efter särskild överenskommelse kan kommunalförbundet bistå medlemmarna med följande 
uppgifter:  

- Genomförande av förbundsmedlems planerade uppgifter enligt lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap samt beredning och verkställighet av beslut för krisledningsnämnd i den 
omfattning som avtalas.  

- Stöd och samordning av medlemskommunernas interna säkerhets- och 
olycksförebyggande arbete. 

- Annat uppdrag hänförligt eller angränsande till området samhällskydd och beredskap. 
 
4 Organisation 
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. 
 
Förbundsdirektion  
Direktionen ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. Ledamöter och ersättare utses från 
respektive medlem med fördelning enligt nedan. 
 
Helsingborgs stad  3 + 3  
Ängelholms kommun  2 + 2  
Örkelljunga kommun  2 + 2  
 
För direktionen gäller reglemente som medlemmarna fattar samstämmiga beslut om. 
 
Ledamot ska samtidigt vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige i medlemskommunen. 
 
Mandattiden är fyra år och räknas från och med året efter allmänna val har hållits i landet, till och 
med det fjärde året efter det allmänna valet. 
 
Ordförande i direktionen ska utses av Helsingborgs stad. Direktionen väljer för varje 
mandatperiod bland sina övriga ledamöter 1:e vice och 2:e vice ordförande. Innehavare av 
posterna ska komma från olika kommuner. 
 
Närvarorätt 
Regler om ersättares närvarorätt finns i reglementet för direktionen.  
 
Interimistisk direktion  
Kommunalförbundet får inrätta interimistisk direktion för den period som ligger mellan 
tidpunkten då medlemskommunerna beslutat bilda kommunalförbundet och 2015-01-01, vid 
vilken tidpunkt förbundet ska inleda sin verksamhet. Den interimistiska direktionen har i uppdrag 
att förbereda och planera för kommunalförbundets start.  
 
För den interimistiska direktionen ska regler i detta reglemente tillämpas. 
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5 Revisorer 
Val av revisorer för granskning av förbundets verksamhet sker enligt bestämmelserna i 
kommunallagen. Varje förbundsmedlem utser en förtroendevald revisor.  
 
Revisorer utses för en mandatperiod om fyra år. Mandatperioden bestäms på sätt som anges i 
punkt 4. Revisorerna utser inom sig en ordförande.    
 
Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen och god revisionssed. 
 
För revisionen gäller reglemente som medlemmarna fattar samstämmiga beslut om. 
 
6 Budgetprocess 
Förbundet ska årligen upprätta budget för förbundets verksamhet för nästföljande år samt en 
plan för de därpå två följande åren. Förbundsmedlemmarna ska innan förbundet upprättar 
förslag till budget ha kommit överens om budgetram och borgensram för kommande år. Detta 
ska ske senast i mars månad året innan budgetåret. Ambitionen är att sådana ramar från 
förbundsmedlemmarna ska kunna lämnas för längre tidsrymd än ett år åt gången. 
 
Sammanträdet för fastställande av budgeten ska vara offentligt. Tid och plats för sammanträdet 
ska kungöras i enlighet med bestämmelsen i punkt 15.  
 
7 Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till 
vad varje medlem tillskjuter i medlemsbidrag till förbundet.  
 
Denna fördelningsgrund ska även tillämpas vid skifte av förbundets tillgångar. 
 
Den verksamhet som medlemmarna överlåter till förbundet vid bildandet ska förvärvas för dess 
marknadsmässiga värde. Separata överlåtelseavtal ska upprättas mellan förbundet och respektive 
medlem.  
 
8 Fördelning av förbundets kostnader mm 
Förbundets verksamhet ska huvudsakligen finansieras genom bidrag från medlemmarna.  
 
Till grund för medlemskommunernas bidragsandel ligger faktisk nettokostnad år 2012 för den 
verksamhet som enligt förbundsordningen ska bedrivas. Förbundets nettokostnader 2012 får 
fram till och med 2016 årligen räknas upp med arbetskostnadsindex eller liknande (med januari 
2008 som basår) avseende lönekostnader samt konsumentprisindex för övriga kostnader (basår 
oktober månad 2011). Respektive medlems andel av ovan angivna bidrag är enligt nedan. 
 
  Andel Belopp i 2012 års penningvärde 
Helsingborgs stad  74,67 %  98.782.000 kr  
Ängelholms kommun  19,20 %  25.393.600 kr 
Örkelljunga kommun    6,14 %    8.116.200 kr 
Summa:   132.291.800 kr 
 
Samma fördelningsgrund ska tillämpas för borgen eller andra förbindelser som medlemmarna 
ingår i förbundet. 
 
Om en förbundsmedlem önskar att räddningstjänsten i något avseende ska utformas eller 
dimensioneras på ett sätt som avviker från förbundets gemensamma ambitionsnivå, ska 
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förbundet om möjligt tillgodose dessa önskemål. Särskild avgift som motsvarar de faktiska 
merkostnaderna uttas av medlemmen. 
 
Förbundsmedlemmarnas bidrag betalas månatligen i förskott. 
 
9 Kostnader som överstiger den kommunala självrisken  
Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken ska den 
kommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för statsbidragsansökan. 
 
10 Taxor och avgifter 
Förbundsdirektionen beslutar om taxor och avgifter inom förbundets verksamhetsområde. 
Förbundet är skyldigt att omgående och skriftligen informera medlemskommunerna om fattade 
taxe- och avgiftsbeslut.  
 
11  Arvode och ersättning till förtroendevalda 
Arvode och ersättning till förbundsdirektionens ledamöter och ersättare samt förtroendevalda 
revisorer och revisorsersättare ska utgå i enlighet med Helsingborgs stads regler om ersättning till 
förtroendevalda.  
 
12  Förbundsmedlemmarnas styrning och insyn 
 
Förbundsordningen 
Förbundsordningen ska fastställas av respektive medlemskommuns fullmäktige.  
 
Förbundet ska årligen till medlemskommunernas kommunstyrelser lämna följande rapporter: 

 Budget och verksamhetsplan 

 Delårsrapport, inklusive verksamhetsuppföljning och helårsprognos 

 Årsredovisning  
 
Medlemmarnas samråd 
Medlemmarna i förbundet ska minst en gång per mandatperiod gå igenom förbundsordningen 
och därvid bland annat pröva gällande bestämmelser om kostnadsfördelning och andel i 
tillgångar, samt vid behov lägga fram förslag till ändringar i förbundsordningen till direktionen. 
 
Kommunstyrelsens ordförande i resp medlemskommun företräder medlemskommunen om inget 
annat beslutats. Sammankallande är kommunstyrelsens ordförande i Örkelljunga kommun.  
 
Ändring av förbundsordningen 
Ändring av eller tillägg i förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.  
 
Om fråga om ändring av förbundsordningen väcks av en eller flera medlemskommuner ska 
direktionen beredas tillfälle till yttrande. 
 
Medlemmarnas insyn 
Medlemmarna har rätt till insyn i förbundet. Denna befogenhet utövas av kommunstyrelsen i 
respektive medlemskommun. 
 
Medlemsdirektiv 
Förbundets ändamål och syfte beskrivs närmare i ett direktiv som fastställs för varje 
mandatperiod genom samstämmiga beslut i medlemmarnas fullmäktige. I direktivet anges bl a 
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vilken inriktning och utveckling verksamheten i förbundet ska ha, hur målen ska följas upp samt 
former för hur medlemmarna ska samverka, t ex i medlemsforum. 
 
13 Lokaler 
Respektive medlemskommun ska hålla för verksamheten nödvändiga och ändamålsenliga lokaler. 
Hyresvillkoren för lokalerna ska regleras i särskilda avtal.  
 
14  Lån och borgen 
Förbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad förbundsmedlemmarna 
annars godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om ansvar 
fördelningsregeln enligt punkt 8. 
 
15 Kungörelser och tillkännagivanden 
Tillkännagivande om justering av protokoll från sammanträden och andra tillkännagivanden ska 
ske på Ängelholms kommuns anslagstavla. Tillkännagivanden anslås dessutom för kännedom på 
övriga medlemskommuners anslagstavlor samt på förbundets webb-plats.  
 
16  Arkiv 
Direktionen är arkivmyndighet enligt arkivlagen. Om förbundet upplöses ska dess 
arkivhandlingar överlämnas till Helsingborgs stads arkivmyndighet.  
 
17  Ny medlem 
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska kommunens ansökan beredas av 
förbundsdirektionen. Beslut fattas genom av tidigare medlemskommuners fullmäktige godkänner 
ny förbundsordning.  
 
18 Uppsägning och utträde 
Förbundsmedlem äger alltid rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden för sådant utträde är 
tre år räknat från ingången till den kalendermånad då uppsägning sker.  
 
De kvarvarande förbundsmedlemmarna ska upprätta ett fullständigt bokslut per utträdesdagen 
med tillämpning av de redovisningsprinciper som tillämpades vid upprättandet av det senast 
innan uppsägningen upprättade bokslutet. Bokslutet ska upprättas i samråd med förbundets 
revisorer. 
 
Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
förbundsmedlemmen ska bestämmas i särskild överenskommelse mellan samtliga 
förbundsmedlemmar.  
 
Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån andelsfördelningen enligt punkt 8 avseende det år då 
förbundsmedlem utträder ur förbundet. 
 
När en medlem utträtt ur förbundet upphör dennes ansvar för förbundets skulder om inte annat 
avtalas mellan förbundsmedlemmarna. 
 
De kvarvarande förbundsmedlemmarna antar de ändringar av förbundsordningen som behövs 
med anledning av utträdet. 
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19 Likvidation 
Om förbundet ska upplösas, ska likvidation ske. Denna verkställs av direktionen. Vid 
likvidationen ska direktionen se till att förbundets skulder regleras. Kvarstående tillgångar ska 
därefter fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras andelstal enligt punkt 8 vid 
likvidationstillfället.  
 
20 Tvist 
Uppkommer tvist mellan förbundet, å ena sidan, och en eller flera av förbundsmedlemmarna, å 
andra sidan, ska parterna söka lösa tvisten genom överläggningar. Part har skyldighet att ingå i 
överläggningar inom 30 dagar efter det att överläggningar påkallats. Försummar part detta eller 
leder överläggningarna inte till överenskommelse, avgörs tvisten genom skiljeförfarande. 
                                    __________________________________ 
  
 


