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Förbundsordningför RäddningstjänstenVäst
§ 1.

Medlemmar, namn och säte

Förbundetsnamnär RäddningstjänstenVäst
och förbundethar sitt sätei Varberg.
Förbundetsmedlemmarär Varbergsoch Falkenbergskommuner.
§ 2.

Ändamål

Förbundetskafullfölja de skyldighetersom åvilarmedlemmarnaenligt lagenom skydd
mot olyckor (SFS2003:778)och annanlagstiftningom olycksförebyggande
och
olycksavhjälpandeinsatser.
Förbundetskasamordnaoch stödjamedlemmarnas
arbeteenligt lagenom extraordinära
händelseri fredstidhoskommuneroch landsting(SFS2006:544).
Förbundetsansvaromfattarlag om brandfarligaoch explosivavaror, medundantagför
tillståndsprövningförförbundets egnaverksamheter.
I förbundetsuppgifter ingår inte sådantolycksförebyggande
arbetesom kommunala
sektorsansvariga
myndigheter(t ex miljö- och hälsoskyddsnämnd
och byggnadsnämnd)
inom ramenför sinarespektiveverksamheterhar att beakta.Förbundetskadock på
begäranbiträdamedlemmarnamed erforderligkompetensäveninom sådanaområden,t
ex plan- och byggprocessen.
Förbundetkan därutöverkommaöverensmed enmedlematt mot ersättningutföra
ytterligareuppgifter.
Förbundetkan efter överenskommelse
utföra uppgifteråt annanänmedlem.
Förbundetsändamålbeskrivsnärmarei ett ägardirektivsom fastställsgenom
samstämmigabesluti medlemmarnas
fullmäktige. Ägardirektivetändrasefter
samstämmigabesluti varje medlemsfullmäktige.
§ 3.

Politisk organisation

Förbundetär ett kommunalförbundmed förbundsdirektion.Direktionenbestårav sex
ledamöteroch sex ersättare,varav tre ledamöteroch tre ersättareutsesfrån respektive
medlem.
Direktionenväljs för fyra år. Mandatperiodenräknasfrån den 1 januariåret efter det år
då val till fullmäktige ägt rum i helalandet.
För direktionengäller avmedlemmarnafastställtreglemente.
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Arvoden

Arvodenoch andraekonomiskaförmånertill ledamöteroch ersättarei direktionensamt
revisorerskall utgåenligt de reglersom gäller för förtroendevaldai Varbergskommun.
Utifrån dessareglerfastställerdirektionenarvodena.
§5.

Styrning och insyn

Ärendeni direktionenfår väckasav
ledamotav direktion
medlemgenomframställanav kommunfullmäktigeeller kommunstyrelsen
Förebeslutav principiell beskaffenheteller annarsav störrevikt ellerstrategisk
betydelseskadirektionensamrådamedmedlemmarnasom då har att pröva om ärendet
skaunderställasrespektivefullmäktige för yttrande.
Utöver ovannämndafår förbundetinte upptalån, ingå borgensförbindelse
eller annan
liknandeansvarsförbindelse,
eller bilda, eller förvärvaandelari bolag/företagutan
medlemmarnas
godkännande.
För att betonamedlemmarnas
roll som medlemmaravförbundetfinns ett
medlemsforumbeståendeav medlemmarnaoch förbundet.Medlemmarnas
framställningartill förbundetsker genommedlemsforum.Medlemmarnaoch förbundet
kan kalla till medlemsforumvilketskall hållasminst engångper år.
§ 6.

Budgetprocess

Medlemmarnaskasamrådamed direktionenom ekonominsenastför aprilmånads
utgång.Medlemmarnaska enasom förbundetsram senastföre maj månadsutgång.
Direktionenskasenastföre juni månadsutgångfastställaförbundetsbudgetför
kommandeår och en plan för de två följandeåren.
Ekonomiskuppföljning skaske tertialvis och liksom delårsbokslutoch bokslut tillställas
medlemmarna.
§7.

Kungörelser och andra tillkännagivanden

Kungörelseoch andratillkännagivandenskaskepå förbundetsdigitala anslagstavla,
www.rvast.se.
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Revision

För granskningav förbundetoch dessverksamhetskadet finnasfyra revisorer.
Medlemmarnasfullmäktigeutsertvå revisorervardera.
Mandatperiodenär fyra år räknatfrån den 1 januari åretefter det år då val till
fullmäktige ägt rum i hela landet.
Revisionsberättelse
skaavgestill medlemmarnas
fullmäktige senastföre marsmånads
utgång.Varje fullmäktige skabeslutaom ansvarsfrihetför direktioneni desshelhet.
För revisorernagäller avmedlemmarnafastställtreglemente.
§ 9.
Kostnadsfördelning
Kostnadernaför förbundetsverksamhetexklusivehyreskostnader
för lokaler ska,i den
månde inte täckspå annatsätt,bestridasgenombidrag från medlemmarna.
Kostnadsfördelningmellan medlemmarnaskavara proportionerligmedinvånarantaleti
respektivekommun.Vid beslutav budgetensåska invånarantaletper den 31 december
föregåendeår varaunderlagför beräkningen,dvs för budgeten2018 såska
invånarantalet2016-12-31användas.
Fördelningför borgeneller andraförbindelsersommedlemmarnaingår för förbundet
skavarasammasom kostnadsfördelningen.
§ 10.

Kostnader som överstiger kommunala självrisken

Vid en räddningsinsats
medkostnadersom överstigerden kommunalasjälvriskenska
denkommunsskatteunderlagdär räddningsinsatsen
sker ligga tillgrund för
statsbidragsansökan.
§11.

Andel i tillgångar och skulder

Medlemmarnahar vid varje tidpunkt andeli förbundetstillgångaroch skulderi
förhållandetill vad varje medlemtillskjuter i medlemsbidragtill förbundet.
Tillgångarskaberäknasenligt bokfört värde.
§ 12.

Lokaler

Medlemmarnaskahållaför verksamhetennödvändigalokaler. Hyresvillkorenför
lokalernaskareglerasi särskildaavtal.
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Rättstvister före förbundsbildandet

Respektivemedlemsvararför egnakostnadersom kan föranledasav lagakraftvunnen
dom eller av uppgörelse/förlikningavseenderättstvisterföre förbundetsbildande.
§ 14.

Ändringar i förbundsordningen

Förbundetär bildat från och med den1 januari 2013.Förbundsordningen
ändrasefter
samstämmigabesluti varjemedlemsfullmäktige.
§ 15.

Tvist

Om tvist uppkommermellanförbundetoch en eller flera medlemmaroch om parternainte
kan nå en frivillig uppgörelseskall tvistenlösasi allmändomstol.

§ 16.

Uppsägningoch upplösning

Förbundetär bildat för obestämdtid. Medlemhar rätt att begärautträdeur förbundetper
den1 januarimed en uppsägningstidomtreårvarvid förbundetskaupplösas.
Regleringav samtligamellanhavanden
mellan medlemmarnaskareglerasmed avseende
på
Tillgångaroch skulder
Utrustningoch materielutan bokfört värde
Kostnaderför uppsägningav avtal
Fördelningav personal
Regleringav rättstvister
Liknandeprincipiellt och ekonomisktviktiga frågor
Den ekonomiskaregleringenskaskeutifrån andelarnai förbundetssamladetillgångar
och skuldervid årsslutetinnan förbundetsupplösningom inte annatavtalasmellan
förbundsmedlemmarna.
§ 17.

Likvidation och upplösning av förbundet

Om medlemmarnainte kan enasom förutsättningarnaför upplösningav förbundetnär
uppsägningstiden
i § 17är till ändaskaförbundetomedelbartträdai likvidation.
Likvidationenverkställsav direktioneni dessegenskapav likvidator.
Vid skifte av förbundetsbehållnatillgångaroch skulderi anledningav likvidationen ska
deni § 10angivna fördelningsgrundentillämpas.När förbundetträtt i likvidation ska
dessegendomi den måndet behövsför likvidationenförvandlastill likvida medel
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genomförsäljningeller på annatlämpligt sätt.Verksamhetenfår tillfälligt fortsättaom
det behövsför en ändamålsenligavveckling.Verksamhetenmåstedå bedrivaspå ett
sådantsättatt upplösningeninte försvårasav ekonomiskaskäl i form av tillkommande
investeringsbehov,
med syfte att parternaefter en upplösningskakunnaupprätthålla
erforderligberedskaps-och säkerhetsnivå.
När direktionenfullgjort sitt uppdragsom likvidator skadirektionenavge
slutredovisningför sin förvaltning. Redovisningensker i form av en
förvaltningsberättelse
som avserlikvidationeni sin helhetmedsärskildredovisningav
skiftet av behållnatillgångar.Till berättelsenskabifogasredovisningshandlingar
för
helalikvidationen.Förvaltningsberättelsen
skadelgesvar och en av medlemmarna.När
förvaltningsberättelsen
och redovisningshandlingarna
delgettsmedlemmarnaär
förbundetupplöst.
En medlemsominte är nöjd medredovisningeller det skifte som förrättatsav
direktionenfår väckatalan om dettamot den andramedlemmeninom ett årfrån det att
slutredovisningendelgavsmedlemmen.Om det framkommernågontillgång för
förbundetefter dessupplösningeller om talan väcksmot förbundeteller om det på
annatsättuppkommerbehovav ytterligarelikvidationsåtgärderskalikvidationen
fortsättas.
När likvidationsuppdragetär fullföljt skaVarbergskommunövertavårdenav de
handlingarsom tillhört förbundet.

Räddningstjänsten Väst -Stormhallsvägen 1 -432 32 Varberg -Org.nr. 222000-2964
Tel: 010-219 30 00 -Fax: 0340-156 02 -rvast@rvast.se-www.rvast.se

Beslutat
i Varbergs kommunfullmäktige
Beslutat
i Falkenbergs
kommunfullmäktige

2018-05-22,
2018-05-29,

§ 90
§ 136

Reglementeför direktionen i RäddningstjänstenVäst
§ 1.

Ansvarsområde

Direktionenroll är att vara beslutandeförsamlingoch samtidigtha handom
verkställandeoch förvaltandeangelägenheter
i förbundet.Det åliggerdirektionenatt
svaraför de uppgifteroch ansvarsområden
som fastlagtsenligt förbundsordningenoch
ägardirektiv.
§ 2.

Taxor

Taxor och avgifter för myndighetsutövning
fastställsav kommunfullmäktigei respektive
medlemskommun.
§3

Avtal

Direktionenbeslutarom avtal om förbundet,i enlighetmedvad som angesi
förbundsordningen§ 2 st 5, träffar överenskommelse
att utföra uppgifteråt annanän
medlem.
§ 4.

Konstituering

Direktionenväljer inom sig en ordförandeoch en vice ordförande.Ordförandenska
kommafrån Falkenbergoch vice ordförandenfrån Varberg.Ordförandeoch vice
ordförandeväljs för sammaperiodsom direktioneni övrigt.
Om ordförandeeller vice ordförandeinte kan fullgöra ordförandeuppdraget
skaden som
varit ledamoti direktionenlängsttidfullgöra ordförande/viceordförandeuppdraget.
Om
flera ledamöterhar lika lång tjänstgöringstidfullgörs ordförandensuppgifterav den
äldsteav dem.
Ersättareskakallas på sammasättsom ordinarieledamöter.För frånvarandeledamotfår
endastersättarefrån sammakommuntjänstgöra.
En ledamotsom inställer sig underpågåendesammanträde
har rätt att tjänstgöraäven
om en ersättarehar trätt in i ledamotensställe.
En ersättaresom har avbrutit sin tjänstgöringp.g.a.jäv i ett ärendehar återrätt att
tjänstgörasedanhandläggningenav ärendetslutförts.
Ersättarehar rätt att delta iöverläggningenmen inte i beslutetoch har rätt att få sin
meningantecknadi protokollet.
§ 5.

Beslut

För beslutom budgetoch frågor av principiell eller strategiskbetydelsekrävs
kvalificeradmajoriteti direktionen.I andrafrågor fattasbeslutgenomenkel majoritet
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av de närvarandeledamöterna.Vid lika röstetaltillämpaskommunallagensreglerom
ordförandensutslagsröstrespektivelottning.
§ 6.

Delgivning

Behörigaatt mottadelgivning för förbundetär ordförande,vice ordförandeoch
verkställandetjänsteman,var för sig.
§ 7.

Förbundets tecknande

Förbundetsfirma tecknasav ordförandeeller vid förfall för dennevice ordförandeeller
av en särskildutseddledamot,med kontrasigneringav verkställandetjänsteman.
§ 8.

Upphandling

Förbundetutgör upphandlandemyndighetinom sitt verksamhetsområde.
Upphandling
skaom möjligt samordnasmed medlemmarnas
egenupphandling.
§ 9.

Arkivmyndighetoch personuppgifter

Direktionenär arkivmyndighetför verksamhetsområdet.
Direktionenär
personuppgiftsansvarig
för de behandlingarav personuppgiftersom sker i
räddningsförbundets
verksamhet.

Räddningstjänsten Väst -Stormhallsvägen 1 -432 32 Varberg -Org.nr. 222000-2964
Tel: 010-219 30 00 -Fax: 0340-156 02 -rvast@rvast.se-www.rvast.se

Beslutat
i Varbergs kommunfullmäktige
Beslutat
i Falkenbergs
kommunfullmäktige

2018-05-22,
2018-05-29,

§ 90
§ 136

Reglementeför revisorer RäddningstjänstenVäst
§ 1.
Organisation
Förbundetharfyrarevisorer, vilka utsesenligt förbundsordningens
bestämmelser.
Ordförandeutsesav revisorernasjälva.
§ 2.
Revisorernasuppgifter
Revisionsarbetet
skabedrivasmed utgångspunktfrån vad som är god revisionssedi
kommunalverksamhet.
§ 3.

Budget

Förbundetskatillhandahållaekonomiskamedelför revisionsarbetets
bedrivande.
§ 4.

Sakkunniga

Revisorernabiträdsenligt 12 kap 8 § kommunallagenav sakkunnigai den omfattning
sombehövs.Bestämmelserna
i 12 kap 9 § kommunallagenom revisorernasrätt till
upplysningargäller ocksåde sakkunnigasom biträderrevisorerna.
§ 5.

Sammanträden

Ordförandenkallar revisorernatill erforderligasammanträden
för fullgörandeav
revisionsuppdraget.
Ordförandenfår kalla ävenanlitadesakkunnigaoch förtroendevalda
i direktionen.
Minnesanteckningar
skaföras vid revisorernassammanträden
i granskningsarbetet.
Av
12 kap 11 § kommunallagenföljeratt de beslutsom revisorernafattar om sin
förvaltning och om jäv skatas upp i protokoll.
§ 6.

Arkiv

Revisorernasvararför att skyldigheternai frågaom arkiv fullgörs.
§ 7.

Revisionsberättelse

Revisorernasberättelseskatillsammansmedårsredovisningen
överlämnastill
medlemmarnas
fullmäktige, som var och en beslutarom ansvarsfrihetför direktioneni
desshelhet.Överlämnandetskaske vid sådantidpunkt att materialetkan behandlasav
medlemmarnas
fullmäktige samtidigtmedrespektivekommunsegenårsredovisning
och revisionsberättelse.
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