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Dokumenttyper för strategisk styrning
Policy
En policy redovisar förbundets viljeinriktning, förhållningssätt och etik. Den
anger vilka principer som kan tjäna som vägledning inom ett aktuellt
område, vilka allmänna mål som ska eftersträvas och vilka värden som ska
beaktas. En policy bör vara kortfattad och reglerar all verksamhet. Exempel
på policys kan vara vår vision och vår värdegrund. En policy beslutas av
direktionen.
Delegeringsordning
Direktionen delegerar möjligheten att fatta beslut inom verksamheten genom
delegeringsordningen. Delegeringsordningen beslutas av direktionen.
Strategi
En strategi beskriver vad som ska göras på övergripande nivå för att
verksamheten ska nå sina mål. Exempel: Kommunikationsstrategi. Beslutas
av förbundsdirektören, ofta i samråd med lednings- och/eller
samverkansgrupp och redovisas för ledamöterna i direktionen som
information.
Förbundsövergripande plan
En förbundsövergripande plan anger syfte, mål och ekonomiska ramar för
sådant som berör hela förbundet. Ett exempel är inriktning och budgetram.
Beslutas av direktionen.
Riktlinje
Riktlinjer kan användas för att konkretisera en policy. En riktlinje är mer
övergripande än en regel. Exempel på en riktlinje kan vara ett styrdokument
som reglerar hur vi hanterar narkotika- och alkoholmissbruk. En riktlinje
beslutas av förbundsdirektören, ofta i samråd med lednings- och eller
samverkansgrupp, och redovisas för ledamöterna i direktionen som
information.
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Förbundsordning
1 § Namn och säte
Räddningstjänsten Karlstadsregionen är ett för medlemmar gemensamt
kommunalförbund med säte i Karlstad.
2 § Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Forshaga, Grums,
Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors.
3 § Ändamål
Kommunalförbundets ändamål är räddningstjänst samt därtill hänförlig
förebyggande och angränsande verksamhet inom området trygghet och
säkerhet, dels för alla förbundsmedlemmar (grunduppdrag), dels enligt
särskild överenskommelse (tilläggsuppdrag).
Samordningen av resurser under gemensam ledning syftar till att möjliggöra
ökad kvalitet, effektivitet, säkerhet och slagkraft.
A. För alla förbundsmedlemmar - grunduppdrag

Kommunalförbundet ska såväl i fredstid som vid höjd beredskap hålla en för
förbundsmedlemmarna gemensam räddningstjänst, som enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor annars åvilar var och en av medlemskommunerna. Kommunalförbundet äger därvidlag rätten att helt eller delvis,
genom ingående i avtalssamverkan, överlåta hela eller delar av sitt uppdrag
till annan, samt att vara andra räddningsorganisationer inom samarbetet
behjälpliga vid räddningsinsatser samt ingå i gemensam beredskapsproduktion. Kommunalförbundet ska vidare svara för de uppgifter som enligt
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor åvilar var och en av
medlemskommunerna.
I grunduppdraget ingår följande uppgifter:
1. Fortlöpande analys av förbundets riskbild.
2. Utifrån riskanalysen och efter samråd med medlemskommunerna
besluta om handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst för förbundet.
3. Upprätthålla i handlingsprogrammet beslutade resurser för
räddningstjänst samt tillse att det finns anordningar för alarmering av
räddningsstyrkorna
4. Planera för varning och information till allmänheten vid allvarliga
olyckor och samhällsstörningar.
5. Främja all brand-, olycks- och skadeförebyggande verksamhet inom
medlemskommunerna.
6. Ge råd och information till allmänheten och medlemskommunerna
om brand-, olycks- och skadeförebyggande åtgärder, om förbundet
och dess uppgifter, om vilken beredskap för räddningsinsatser som
upprätthålls samt om hur varning och information sker till
allmänheten vid allvarliga olyckor och samhällsstörningar.
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7. Bedriva utbildningsverksamhet inom området brand, räddning och
säkerhet i syfte att underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar för
skydd mot olyckor.
8. Medverka i kommunernas krisledningsorganisation.
9. Utöva tillsyn och övrig myndighetsutövning som åligger
kommunerna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
10. Ansvara för att sotning och brandskyddskontroll genomförs enligt
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
11. Ansvara för åtgärder efter räddningsinsats, såsom erforderliga
underrättelser till berörda ägare eller nyttjanderättshavare samt
olycksundersökning i skälig omfattning.
12. Utöva tillsyn och övrig myndighetsutövning som åligger kommunerna
enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
13. Ta fram förslag till taxor och avgifter för tillståndsprövning, tillsyn,
sotning och brandskyddskontroll enligt punkterna 9, 10 och 12 ovan
för beslut i medlemskommunernas kommunfullmäktige.
14. Biträda förbundsmedlem i samhällsplaneringen genom att utifrån
plan- och bygglagen (2010:900) bistå i plan- och byggprocessen
såsom vid byggsamråd och granskning av
brandskyddsdokumentation.
15. Utföra de räddningsplaner samt samverkansövningar som åligger
medlemskommunerna enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
16. Medverka i övning och planering för sanering efter utsläpp av
radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar samt på anmodan
från ansvarig myndighet medverka i sådan insats.
B. Utöver grunduppdraget kan kommunalförbundet åta sig uppgifter enligt
nedan - tilläggsuppdrag:

Efter särskild överenskommelse kan kommunalförbundet bistå med följande
uppgifter:
1. Genomförande av planerande 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.
2. Samordning av POSOM-verksamhet.
3. Stöd och samordning av internt säkerhets- och olycksförebyggande
arbete.
4. Försäkringshandläggning.
5. Restvärdesräddning.
6. Utryckning IVPA (I Väntan På Ambulans).
7. Annat uppdrag hänförligt eller angränsande till området trygghet och
säkerhet.
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4 § Organisationsform
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion.
5 § Förbundsdirektion
Förbundsdirektionen ska bestå av 15 ledamöter och 15 ersättare. Karlstads
kommun utser fem ledamöter och fem ersättare och Forshaga, Grums,
Hammarö, Kils och Munkfors kommuner utser vardera två ledamöter och
två ersättare. Inför varje mandatperiod bestämmer förbundsmedlemmarna
den ordning i vilken ersättarna ska inkallas till tjänstgöring i direktionen.
Frågor om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras
tjänstgöringstid regleras i kommunallagen.
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande
och vice ordförande. Ordförandeposten innehas av Karlstads kommun.
Posten som vice ordförande ska växla mellan övriga medlemskommuner i
följande ordning (bokstavsordning):
Forshaga
Grums
Hammarö
Kil
Munkfors
Om den kommun som ska inneha vice ordförandeposten tackar nej till
posten går den till nästa medlemskommun i bokstavsordning.
6 § Revisorer
Varje medlemskommun utser en förtroendevald revisor.
7 § Arvoden
Direktionens ledamöter och ersättare samt av förbundsmedlemmarna utsedda
revisorer ska erhålla ersättning i enlighet med de bestämmelser som
tillämpas inom Karlstads kommun.
8 § Kungörelser och andra tillkännagivanden
Kungörelser och andra tillkännagivanden såsom justering av protokoll ska
göras på förbundets anslagstavla. Under samma tid anslås kopior på
medlemskommunernas anslagstavlor.
9 § Ingående av avtal, lån och borgen m.m.
Förbundet får ingå erforderliga avtal beträffande sådan avtalssamverkan som
avses i 3 § A.
Förbundet får träffa avtal om finansiell leasing. Förbundet får dessutom ta
upp lån, ingå borgen eller ställa annan säkerhet i den omfattning som
samtliga medlemmar har godkänt.
10 § Andelar i tillgångar och skulder
Medlemmarnas andel av förbundets tillgångar och skulder är följande:
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Forshaga kommun

9,0 %

Grums kommun

6,8 %

Hammarö kommun

7,6 %

Karlstads kommun

62,3 %

Kils kommun

8,6 %

Munkfors kommun

5,7 %

Ovan angiven fördelning ska även tillämpas vid skifte av förbundets
tillgångar.
11 § Kostnadsfördelning
Förbundets verksamhet ska huvudsakligen finansieras genom bidrag från
medlemmarna. Respektive medlems andel av ovan angivna bidrag är enligt
nedan, om medlemmarna ej avtalat annat.
Forshaga kommun

9,0 %

Grums kommun

6,8 %

Hammarö kommun

7,6 %

Karlstads kommun

62,3 %

Kils kommun

8,6 %

Munkfors kommun

5,7 %

Samma fördelningsgrund ska även tillämpas ifråga om kostnadsfördelning
enligt kommunallagen samt för borgen eller andra förbindelser som
medlemmarna ingår i förbundet.
Förbundsmedlemmarnas bidrag utbetalas månatligen i förskott.
Om en förbundsmedlem önskar att räddningstjänsten i något avseende ska
utformas eller dimensioneras på ett sätt som avviker från den för förbundet
gemensamma risk- eller ambitionsnivån, får förbundet tillgodose dessa
önskemål. Särskild avgift som motsvarar de faktiska merkostnaderna uttas av
medlemmen.
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.
12 § Rapportering
Förbundet ska årligen till medlemskommunernas kommunstyrelser lämna
följande rapporter:
•

Budget och verksamhetsplan

•

Delårsrapport, inklusive verksamhetsuppföljning och helårsprognos

•

Årsredovisning

•

Redovisning av intern kontroll samt intern kontrollplan
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Dessutom ska förbundet löpande informera medlemmarna kring frågor av
principiell beskaffenhet eller större vikt.
13 § Ändring av förbundsordningen
Ändringar av eller tillägg i förbundsordningen ska antas av direktionen och
fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.
14 § Varaktighet, utträde och likvidation
Kommunalförbundet är bildat för verksamhet tills vidare.
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år
räknat från ingången av den månad uppsägningen gjordes. Reglering av de
ekonomiska mellanhavandena sker i en överenskommelse mellan samtliga
förbundsmedlemmar.
Kommunalförbundet ska träda i likvidation om samtliga
förbundsmedlemmar så beslutar.
15 § Tvister
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte
kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras i allmän domstol.
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Fastställande av dokumentet
Antagande av förbundsordningen

Förbundsordningen är antagen av:
Direktionen för Räddningstjänsten Karlstadsregionen den 24 september 2021
§ 3.
Fastställande av förbundsordningen

Förbundsordningen är fastställd av:
Kommunfullmäktige i Forshaga kommun den
Kommunfullmäktige i Grums kommun den 9 december 2021
Kommunfullmäktige i Hammarö kommun den 13 december 2021
Kommunfullmäktige i Karlstads kommun den
Kommunfullmäktige i Kils kommun den 21 december 2021
Kommunfullmäktige i Munkfors kommun den 02 november 2021
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