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Förbundsordning Brandkåren Norra Dalarna
§1 Bakgrund
Kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen har beslutat att ingå ett
kommunalförbund för frågor som rör räddningstjänst och stöd till kommunerna vid
samhällsstörningar med mera (enligt § 4 nedan).
Syftet är att tillgodose krav och intentioner i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
samt att skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i
det komplexa samhället. Kommunalförbundet ska vara en aktiv part i kommunernas
samlade arbete och samordning för skydd mot oönskade händelser och
samhällsstörningar.
§2 Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro
och Älvdalen.
§3 Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Brandkåren Norra Dalarna och har sitt säte i Mora.
§4 Uppdrag och ändamål
Bastjänster
Kommunalförbundet ansvarar för
• att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna enligt
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt Förordning (2003:789) om skydd mot
olyckor med undantag
a) att samordna olycksförebyggande verksamhet i kommunen (Lag om skydd mot olyckor, 1
kap §6)
b) att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder (Lag om skydd mot
olyckor, 3 kap §1)
c) när kommunen är att betrakta som enskild (kap 2)
•

att svara för uppgifter enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor med
tillhörande Förordning (2010:1075) som åvilar var och en av kommunerna i förbundet med
undantag av
a) skyldigheter som åvilar kommunen i egenskap av verksamhetsutövare.

•

att lämna förslag till beslut till medlemskommunerna gällande taxor
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•

att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna
avseende information till allmänheten (högre kravnivån) samt kommunens plan för
räddningsinsatser enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagstiftningen)

Kommunalförbundet biträder kommunerna i följande verksamhetsområden:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunernas plan och byggverksamhet enligt plan- och bygglagen (1987:10).
Kommunalförbundet biträder kommunerna i kommunernas planprocess genom att tidigt
medverka i planfrågor samt utgör remissinstans i planfrågor.
Kommunalförbundet biträder även kommunerna i kommunernas byggprocess främst i form
av byggsamråd och granskning av brandskyddsdokumentation.
Biträder vid kommunal riskanalys och handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor.
Remissinstans vid alkoholtillstånd, fyrverkerier, tillfälliga evenemang.
Deltar i medlemskommunernas POSOM-verksamhet.
Deltar i medlemskommunernas olycksförebyggande arbete.
Deltar i medlemskommunernas krisberedskapsförberedelser ex övningar.
Ingå i kommunernas organisation för tjänsteman i beredskap.
Beslutar om ansökningar av egensotning.
Stödja vid tillsyn av sotningsverksamheten

Dessa uppgifter ingår i medlemsavgiften.
Tilläggstjänster
I kommunalförbundets uppdrag ingår utöver bastjänsterna ovan, rätten att utföra
andra uppgifter som ansluter till ovanstående lagstiftning eller på annat sätt ansluter
till säkerhet och trygghet i kommunerna.
Dessa uppgifter ska i förekommande fall regleras genom avtal med de aktörer som
efterfrågar tjänsterna. Kommunalförbundet kan också samverka med andra aktörer i
samhället ifråga om utvecklingsprojekt och frågor som är relaterade till lagstiftning
och uppgifter i § 4.
Om en förbundsmedlem önskar att brandkåren i något avseende ska utformas eller
dimensioneras på ett sätt som avviker från den för förbundet gemensamma risk- eller
ambitionsnivån, får kommunalförbundet tillgodose dessa önskemål. Särskild avgift
som motsvarar de faktiska merkostnaderna uttas av medlemmen.
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§5 Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. För förbundsdirektionen gäller
”Reglemente för förbundsdirektionen i Brandkåren Norra Dalarna” enligt bilaga till
förbundsordningen.
§6 Varaktighet
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid.
§7 Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionen utgör gemensam beslutande nämnd för
förbundsmedlemmarna enligt bestämmelserna i Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor.
Direktionen ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare fördelat enligt följande:
•
•
•
•
•

Leksands kommun utser 1 ledamotoch 1 ersättare.
Mora kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.
Orsa kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.
Vansbro kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare
Älvdalens kommun utser1 ledamot och 1 ersättare.

Ledamöterna ska vara kommunstyrelsen ordförande och oppositionsråd eller
motsvarande är ersättare.
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat fr.o.m.
den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela landet.
I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i
förbundsdirektionen skall 9 kap 3§ i kommunallagen tillämpas (2017:725).
Mora kommun innehar ständigt ordförandeposten och vice ordförande roterar
mellan de övriga medlemskommunerna varje mandatperiod. Turordning för vice
ordförande är efter invånarantalet med Leksands kommun som start.
Direktionen har rätt att utse utskott och i övrigt de organ som behövs för
verksamheten.
Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda.
§8 Revisorer
Varje kommun ska ha var sin revisor som utses av medlemskommunens
kommunfullmäktige.
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen.
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§9 Revision och beslut om ansvarsfrihet
Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen.
Delårsrapport
Delårsrapporten ska upprättas och beslutas av direktionen. Tidsintervallerna för
rapporterna ska följa säteskommunens planering. Delårsrapporten ska bedömas av
revisorerna i kommunalförbundet. Dessa ska bedöma om resultatet i rapporten är
förenligt med de fastställda målen för verksamheten. Den skriftliga bedömningen ska
biläggas delårsrapporten.
Delårsrapporten ska godkännas av medlemmarnas fullmäktige.
Årsredovisning
Årsredovisningen ska upprättas och godkännas av direktionen.
Årsredovisningen ska lämnas till förbundsmedlemmarnas fullmäktige och till
revisorerna.
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till var och en av förbundsmedlemmarnas
fullmäktige.
Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till
medlemskommunernas fullmäktige, som var och en godkänner årsredovisningen och
beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.
§10 Initiativrätt
Ärenden i direktionen får väckas av ledamot i direktionen samt förbundsmedlem
genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.
§11 Närvarorätt
Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentligt.
Budgetsammanträdet ska vara offentligt, se §16.
Ersättare i direktionen har närvarorätt och yttranderätt på direktionens
sammanträden.
Respektive medlemskommuns direktör (ledande tjänsteman) har närvaro- och
yttranderätt vid sammanträde med direktionen.
Direktionen avgör själva i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i
direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.
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§12 Anslag av kungörelser och andra tillkännagivanden
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga
tillkännagivanden anslås på förbundets digitala anslagstavla på webbplatsen. Mora
kommuns anslagstavla är förbundets anslagstavla.
För kännedom ska anslag dessutom ske på varje medlemskommuns anslagstavla.
Tillkännagivande om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på
förbundets anslagstavla och för kännedom på varje medlemskommuns anslagstavla.
§13 Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar
och skulder i förhållande till kostnadsfördelningen för respektive förbundsmedlems
ansvar enligt § 4 bastjänster. Kostnadsfördelningen framgår av § 14.
Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i
enlighet med angiven fördelningsgrund.
Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna
tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att upplösas.
§14 Kostnadsfördelning
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på
annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna.
Kostnaderna skall fördelas mellan förbundsmedlemmarna enligt nedan.
Bastjänster
Ersättning för bastjänsterna fördelas mellan förbundsmedlemmarna enligt nedan
(exklusive hyra):
Leksand
17,5 %
Mora
34,7 %
Orsa
10,8 %
Vansbro
12,6 %
Älvdalen
24,4 %
Summa
100 %
Hyra
Medlemskommunerna ersätter kommunalförbundet fullt ut för hyra av
brandstationer och andra lokaler i den egna kommunen som överenskommits som
behövs för brandkårens verksamhet.

Sida 8(10)

Omförhandling av medlemsandelen
Under de tre första åren har parterna möjlighet att påkalla omförhandling av
medlemsandelarnas fördelning. En omförhandling ska följa den ordinarie
budgetprocessen.
I händelse av större förändringar vid exempelvis behov av att utöka beredskapen
eller andra betydande avtalsmässiga förändringar vars nytta inte kan tillgodogöras
samtliga medlemskommuner, är detta grund för förhandling av medlemmarnas andel
i förbundet.
Tilläggstjänster
Om kommunalförbundet på begäran utför särskilda överlämnade uppgifter enligt § 4
till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana särskilda uppgifter
ersättas fullt ut.
Lån och borgen mm
Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad
förbundsmedlemmarna godkänt.
Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan
förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om
ansvar fördelningsregeln.
Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan
förbundsmedlemmarnas godkännande.
§15 Medlemsstyrning
Före beslut av principiell eller strategisk betydelse ska direktionen samråda med
medlemmarna.
§16 Budgetprocess
Direktionen fastställer årligen budget för förbundet. Budget för nästkommande år
ska fastställas före september månads utgång och ska innehålla en plan för
verksamheten och ekonomin under budgetåret och en ekonomisk plan för den
kommande treårsperioden. För att säkerställa att fastställande av budget för nästkommande år sker
före september månads utgång påbörjas förbundets budgetprocess under februari
månad året före budgetåret.
En överenskommelse ska tecknas mellan kommunalförbundet och dess medlemmar
om budgetprocessen. Denna process syftar till att kommunalförbundet ska ha
förutsättningar för att ta det ekonomiska och verksamhetsmässiga ansvar som åvilar
ett kommunalförbund och i egen regi underbygga en sund ekonomisk hushållning.
Sammanträde vid vilket budget fastställs ska vara offentligt. Tillkännagivande om
sammanträdet ska utfärdas.
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§17 Planeringsprocess
Direktionen har att fastställa handlingsprogram för den förebyggande verksamheten
och handlingsprogram för räddningstjänsten enligt Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor.
Handlingsprogrammen ska upprättas i samverkan med förbundsmedlemmarna.
Förändringar och tillägg till planerna ska också beredas i samverkan med
förbundsmedlemmarna.
§18 Utträde
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat
från slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska
mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en
överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar.
Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade
tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om inte annat
avtalas mellan förbundsmedlemmarna.
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs
med anledning av utträdet.
§19 Likvidation och upplösning
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när
uppsägningstiden enligt 18 § är till ända, skall kommunalförbundet träda i likvidation.
Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator.
Vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar skall fördelningsgrunden enligt
14 § tillämpas.
När kommunalförbundet har trätt i likvidation, ska kommunalförbundets egendom i
den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på
offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Kommunalförbundets verksamhet får
fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över
likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall också innehålla en redovisning för skiftet
av behållna tillgångar. Till slutredovisningen skall fogas redovisningshandlingar för
hela likvidationstiden.
Till slutredovisningen ska fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av
kommunalförbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör
till kommunalförbundets arkiv.
Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts
skriftligen samtliga förbundsmedlemmar, är kommunalförbundet upplöst.
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§20 Arvoden
Inga fasta arvoden utgår till direktionen. Sammanträdesarvoden ska utgå enligt Mora
kommuns arvodesbestämmelser.
Arvoden till revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt Mora kommuns
arvodesbestämmelser.
§21 Tvister
Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå
en frivillig uppgörelse, avgöras i allmän domstol.
§22 Övre gräns för räddningstjänstkostnader
Om räddningstjänstinsats inom en medlemskommun medför betydande kostnader
för kommunalförbundet, utgår ersättning från den kommun där olyckshändelsen
inträffat, för den del av räddningskostnaderna som överstiger 1 basbelopp för varje
tillfälle.
§23 Upptagande av ytterligare medlem i förbundet
Ansökan från en ytterligare kommun om att bli medlem i kommunalförbundet ska
hanteras enligt följande.
Ansökan tillställs förbundets direktion.
Direktionen bereder frågan och föreslår ny medlem till medlemskommunernas
kommunfullmäktige.
Medlemskommunernas kommunfullmäktige fattar beslut om ny medlem samt
Beslutar om erforderliga ändringar i förbundsordningen.
§24 Arkivbildning
Mora kommun (säteskommunen) är arkivansvarig för alla handlingar och dokument
som framställs i kommunalförbundet från och med dess inrättande den 1 januari 2019.
Arkivansvar för handlingar från tiden före 1 januari 2019 kvarligger på var och en av
medlemskommunerna. Kommunalförbundet ska ha obegränsad tillgång till dessa
äldre arkiv. Mora kommuns arkivreglemente gäller för förbundet.
§25 Personuppgifter
Direktionen är personuppgiftsansvarig för ändamålen med och medlen för
behandling av personuppgifter inom kommunalförbundets ansvarsområde.
§26 Administrativ service
Till förbundets förfogande finns administrativ service i säteskommunen.
Kommunalförbundet ska träffa en överenskommelse med säteskommunen om detta.
§27 Ikraftträdande och ändringar i förbundsordningen
Denna förbundsordning gäller från och med den 1 januari 2019.
Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antagas av direktionen och
fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.
Beslutet är gällande när fullmäktigebesluten vunnit laga kraft.

