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Kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
(NÄRF)
Gällande fr.o.m. 1997-07-01.
Reviderad genom Direktionsbeslut 2020-12-15 §56 dnr 5010-2020-99-36.
Antagen av kommunfullmäktige;
Färgelanda kommun
Melleruds kommun
Trollhättans Stad
Vänersborgs kommun

2021-02-17
2021-01-27
2021-02-01
2021-02-17

§10 Dnr 2020/163
§3 Dnr 2020/442
§13 Dnr 2020/00058 003
§10 Dnr 2020/261

§ 1 Benämning och säte
Kommunalförbundet benämns Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, NÄRF, och har sitt säte inom
Trollhättans Stad.

§ 2 Medlemmar
Medlemskommuner i kommunalförbundet utgörs av Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och
Vänersborg.

§ 3 Ändamål
Kommunalförbundet ansvarar för den räddningstjänst och förebyggande verksamhet under fredsoch krigstid som enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor åvilar medlemskommun, förutom vad
som sägs i 3 kap 1 § första stycket om att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än
bränder.
Vad gäller rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt 3 kap 4-6 § § lag (2003:778) om skydd
mot olyckor åvilar detta ansvar envar av kommunalförbundets medlemskommuner.
Kommunalförbundet ansvarar också för vad som åvilar kommun enligt lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor vad gäller tillsyn.
Ansvar i övrigt enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor avseende tillståndsgivning
m.m. åvilar envar av kommunalförbundets medlemskommuner.
Ändamålet med kommunalförbundet är att möjliggöra ökad effektivitet, säkerhet och slagkraft
genom samordning av resurser under en gemensam ledning.

§ 4 Varaktighet
Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid.
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§ 5 Organisation och befogenheter
NÄRF utgör ett kommunalförbund med förbundsdirektion. Kommunalförbundet svarar för:
−
−
−
−
−
−
−
−

Räddningsinsatser vid olyckshändelser och vid överhängande fara för olyckshändelser som
definieras som räddningstjänst enligt lag eller annan författning.
Att ägare och i förekommande fall nyttjanderättshavare uppmanas att vidta förebyggande
åtgärder så att bränder och skador till följd av bränder undviks.
Att granskning av skriftliga redogörelser, tillsyn och kontroll av brandskyddet utförs
regelbundet.
Tillsyn av anläggningar med farlig verksamhet enligt 2 kap 5 § lag om skydd mot olyckor.
Att kommunalförbundet har ett aktuellt handlingsprogram för räddningsinsatser under fred
och höjd beredskap.
Att kommunalförbundet har ett aktuellt handlingsprogram som redovisar målsättningen för
de förebyggande åtgärder som åvilar förbundet i respektive medlemskommun, samt de
risker för olyckor som finns i kommunen och som kan föranleda räddningsinsats.
Att en olycka som föranlett insats blir undersökt efter räddningsinsatsen är avslutad. Syftet
med undersökningen är att i skälig omfattning klarlägga orsaken till olyckan, olycksförloppet,
samt hur insatserna har genomförts.
Utbildning av anställda inom medlemskommunerna vad gäller grundutbildning,
brandskyddsutbildning och utbildning för brandskyddsansvarig. Ersättning utgår enligt
fastställd taxa, utbildningens omfattning regleras i separata avtal.

Kommunalförbundet ska biträda:
− med konsultation vid utarbetandet av och risk- och sårbarhetsanalys.
− medlemskommuner i deras ansvar vad gäller lagen om civilt försvar.
− medlemskommuner i deras ansvar vad gäller lagen om extraordinära händelser.
Kommunalförbundet kan biträda:
- medlemskommun, annan kommun, annan myndighet, organisation, allmänheten och företag
med konsultation m.m.,
- annan kommun eller myndighet vid kommunal, eller statlig räddningstjänst.
Kommunalförbundet ska i övrigt kunna åta sig uppgifter inom följande områden:
- Kommunalförbundet får sälja tjänster och varor som har anknytning till förbundets
verksamhet under förutsättning att jävsförhållanden inte uppkommer samt att den
kommunala kompetensen inte åsidosätts.

§ 6 Förbundsdirektion
Förbundsdirektionen ska bestå av sex (6) ledamöter och sex (6) ersättare, varav Färgelanda ska utse
en (1) ledamot och en (1) ersättare. Mellerud ska utse en (1) ledamot och en (1) ersättare.
Trollhättan ska utse två (2) ledamöter och två (2) ersättare. Vänersborg ska utse två (2) ledamöter
och två (2) ersättare.
Förbundsdirektionen utser ordförande och vice ordförande för hela mandatperioden vid ett första
konstituerande direktionsmöte efter den 1 januari året efter det att val av kommunfullmäktige ägt
rum i hela landet, eller vid uppkommen vakans på grund av avsägelse eller liknande vid ett ordinarie
direktionsmöte.
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Presidiet utgörs av ordförande och vice ordförande och är ett utskott till förbundsdirektionen.
Förbundsdirektionen kan besluta att tillfälligt adjungera ledamöter eller ersättare i förbundsdirektionen till utskottet.

§ 7 Revisorer, revisorsersättare och ansvarsfrihet
Kommunalförbundet ska ha fyra (4) ordinarie revisorer en från respektive medlemskommun.
Revisorer utses av kommunfullmäktige i Trollhättan på förslag av respektive medlemskommun.
Revisorer väljs för samma mandatperiod som förbundsdirektion.
Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i enlighet med gällande lagstiftning och
revisionsreglementet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Revisorernas berättelse ska, jämte årsredovisning, senast under april månad överlämnas till
medlemskommuns fullmäktige, som beslutar om ansvarsfrihet.

§ 8 Tillkännagivande om justering av protokoll samt anslående av kungörelser och
tillkännagivanden
Tillkännagivande om justering av protokoll, övriga tillkännagivanden samt anslående av kungörelser
ska ske på förbundets respektive medlemskommunernas anslagstavlor.

§ 9 Ekonomi
Kommunalförbundet får uppta lån på kapitalmarknaden. Kommunalförbundet får uppta och omsätta
lån inom en ram som får uppgå till högst tjugofem (25) miljoner kr utan godkännande av
medlemskommunerna. Låneramen avser medel avsedda för investeringar.
Kommunalförbundet får inte ingå borgen eller liknande ansvarsförbindelser utan medlemskommunernas godkännande.
Förbundsdirektionen ska årligen fastställa ekonomiskt handlingsprogram för de närmsta tre
räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras.
Handlingsplan och budget ska vara medlemskommunerna tillhanda senast den 1 oktober året innan
räkenskapsåret.
Förbundsdirektionen ska upprätta en finanspolicy som ska antas av medlemskommunerna.
Om en räddningsinsats medfört betydande kostnader ska kostnaderna för räddningsinsatsen bäras
av medlemskommun/-er där räddningsinsatsen genomförts.
Med betydande kostnader avses kostnader som överstiger 0,02 procent av sammanlagt
skatteunderlag för året före det år då kostnaderna uppkommit, för medlemskommun/-er där
räddningsinsatsen genomförts. Om flera medlemskommuner berörs ska kostnaderna fördelas mellan
dessa i samma förhållande som det sammanlagda skatteunderlaget per medlemskommun.
Förbundsdirektionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund äger rätt att besluta om annan
fördelning i särskilda fall.
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§ 10 Andel i tillgångar och skulder
Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande
till vad medlemmarna tillskjutit till verksamheten. Vid medlemskommuns utträde ska denne tillskiftas
dess andel av förbundets behållna förmögenhet per utträdesdagen. Tillgångar och skulder ska upptas
till bokförda värden.
Tillgångar som faller på andelen ska tillskiftas utträdande medlemskommunen inom tre månader från
utträdesdagen. För utskiftning av tillgångar som saknar bokfört värde ska särskild förhandling ske.

§ 11 Kostnadstäckning
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, om de inte täcks på annat sätt, erläggas
genom bidrag från medlemskommunerna. Bidraget ska fördelas mellan medlems-kommunerna så
som det framgår av bilaga (1) till kommunalförbundsordningen.
Samma fördelning gäller för borgen eller andra förbindelser som medlemskommunerna ingår i
kommunalförbundet.

§ 12 Ändring i kommunalförbundsordningen
Ändring av eller tillägg till kommunalförbundsordningen samt tillhörande bilagor ska antas av
Förbundsdirektionen och fastställas av kommunfullmäktige inom medlemskommunerna.
Reviderad kommunalförbundsordning med tillhörande bilagor gäller fr.o.m. det att förbundsdirektionen och kommunfullmäktige inom samtliga medlemskommuner beslutat att godkänna dessa
ändringar.

§ 13 Inträde av ny medlem, utträde och likvidation
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i kommunalförbundet ska ansökan behandlas av
förbundsdirektionen. Förbundsdirektionen kan föreslå att ny medlem får ingå i förbundet.
Beslut om inträde av ny medlem i kommunalförbundet fattas av kommunfullmäktige inom
medlemskommunerna.
Ny medlem har antagits när kommunfullmäktige inom samtliga medlemskommuner lämnat
godkännande och ny kommunalförbundsordning undertecknats av samtliga medlemskommuner.
Medlemskommun har rätt till utträde ur kommunalförbundet tre kalenderår efter uppsägning.
Om kommunalförbundet ska träda i likvidationen verkställs detta av förbundsdirektionen eller den
som förbundsdirektionen utser att vara likvidator. Om förfarandet i övrigt vid genomförande av
likvidationen gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen (2018:672) om ekonomiska
föreningar med undantag för reglerna om kallelse på okända borgenärer.

§ 14 Ekonomiska förmåner till förbundsdirektion och revisorer
Vad gäller arvoden och ekonomiska förmåner till ordförande, vice ordförande, ledamöter och
ersättare i förbundsdirektionen samt revisorer följer kommunalförbundet motsvarande reglemente
för Trollhättans Stad i tillämpliga delar.
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§ 15 Lösande av tvister mellan kommunalförbundet och medlemskommuner
Vid uppkommen tvist mellan kommunalförbundet samt en eller flera medlemskommuner ska
parterna försöka lösa tvisten genom överläggning. Part har skyldighet att ingå i överläggning inom
trettio (30) dagar efter det att överläggning påkallats.
Om part försummar detta eller om överläggningen inte leder till överenskommelse har part som
begärt överläggning rätt att påkalla skiljeförfarande med en skiljeman. Kan parterna inte enas om val
av skiljeman, ska utseendet av skiljeman hänskjutas till ordförande i Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR).

§ 16 Krisberedskap
Kommunalförbundet ska beakta medlemskommunernas styrdokument för krisberedskap, som
antagits av kommunfullmäktige. Dokumentet anger kommunens övergripande styrning av arbetet
med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och kommunalförbund vilket innebär att
förbundsdirektionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund svarar för krisberedskapen inom
sitt verksamhetsområde.
Utifrån verksamhetens analysarbete ska förbundsdirektionen fastställa föreslagna åtgärder. Inför
varje ny mandatperiod ska förbundsdirektionen fastställa en risk- och sårbarhetsanalys för den egna
verksamheten.
Enligt ”Anvisningar för användning av statlig ersättning för kommunernas arbete med krisberedskap
och civilt försvar” (MSB dnr 2019-00265) ansvarar kommunen för att vid behov fördela
ersättningarna inom den egna organisationen så som nämnder, förvaltningar eller kommunalförbund. I de fall medlemskommun begär att kommunalförbundet utför åtgärd i samband med
krisberedskap som ej innefattas av statlig ersättning, ska medlemskommun och kommunalförbundet
skriftligen överenskomma hur kostnaderna får åtgärden ska hanteras.

§ 17 Information till medlemskommunerna
Förbundsdirektionen ska informera medlemskommuner om väsentliga förändringar i
kommunalförbundets verksamhet eller dess förutsättningar samt handlingsprogram enligt lagen om
skydd mot olyckor.

§ 18 Delegering
Förbundsdirektionen ska upprätta en delegationsordning för kommunalförbundet.

§ 19 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelse ska skickas ut till berörda
senast sju (7) dagar före sammanträdesdagen.
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på
föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

§ 20 Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
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Varje ledamot i förbundsdirektionen har en personlig ersättare. Ersättare får inte ersätta annan
ledamot eller ersättare.

§ 21 Ej tjänstgörande ersättare
Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningar och yttra sig i enlighet med 5 kap 39 §
kommunallagen.

§ 22 Avbrott i tjänstgöringen
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter
tjänstgöra när ärendet handlagts färdigt.

§ 23 Inkallande av ersättare
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av ett sammanträde ska anmäla
detta till förbundsdirektionens administrativa avdelning som kallar den personlige ersättaren för
ledamoten.

§ 24 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett
sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

§ 25 Reservation
Om en ledamot reserverar sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för
justering av protokollet.

§ 26 Protokollsanteckning
Ordföranden kan medge tjänstgörande ledamot eller dennes tjänstgörande ersättare
protokollsanteckning.

§ 27 Justering av protokoll
Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot.
Förbundsdirektionen kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas
skriftligt innan förbundsdirektionen justerar den.

§ 28 Delgivning
Delgivning med kommunalförbundet sker med ordföranden, förbundschef, direktionens sekreterare
eller annan som direktionen särskilt utser.

§ 29 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av förbundsdirektionen ska undertecknas av
ordföranden eller vid dennes frånvaro av vice ordföranden. Kontrasigneras av förbundschef.

Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Larmvägen 1
461 38 Trollhättan

Telefon växel:
0521-26 59 00
Organisationsnr:
222000-0950

E-post:
info@brand112.se
Webb:
www.brand112.se

Datum
2020-12-15

Diarienr
5010-2020-99-36

§ 30 Nya juridiska personer
Kommunalförbundet får, med undantag av intresseföreningar som ligger i linje med verksamheten,
inte bilda eller ingå i andra juridiska personer eller civilrättsliga subjekt utan samtliga
medlemskommuners skriftliga medgivande.

§ 31 Inspektionsrätt
Respektive kommunstyrelse inom medlemskommunerna äger rätt ta del av handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera kommunalförbundet och dess verksamhet. Om
medlemskommun utövar sin rätt ska gällande lagstiftning avseende offentlighet och sekretess
iakttas.

§ 32 Personalpolitik
Förbundsdirektionen utgör kommunalförbundets personal- och arbetsgivarorganisation samt lönoch pensionsmyndighet.
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Bilaga 1. Kostnadstäckning/ fördelningsnycklar för NÄRF
Fördelningsnycklarna består av två delar, en fast och en rörlig. Den fasta fördelningen uppgår till
85 % och den rörliga till 15%. Rörlig del är invånarrelaterad och förändras årligen. Avstämningen
gällande invånarrelaterad del fastställs av befolkningsantalet 1 januari föregående år enligt
Statistiska Centralbyråns uppgifter.

Tillämpning av fördelningsnycklar
Fastställd fördelningsnyckel (85 %)
Kommun
Färgelanda
Mellerud
Trollhättan
Vänersborg
Totalt

fördelningsnyckel
11,71%
12,19%
40,29%
35,81%
100,00%

Invånarantal enligt SCB befolkningsstatistik daterad 2018-12-31, rörlig del (15 %)
Kommun
Invånare
Andel i %
Färgelanda
6 602
5,79 %
Mellerud
9 354
8,20 %
Trollhättan
58 728
51,47 %
Vänersborg
39 411
34,54 %
Totalt antal invånare
114 095
100,00 %
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