
Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Kommunkansliet 
Stina Nilsson 

Dnr KS 2018/0195 
Datum 2019-01-21 

Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar 

Sammanfattning 
Efter torkan sommaren 2018 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
uppmärksammat att eventuell ersättning till primärkommuner för räddningstjänstkostnader hittills 
varit oreglerade hos många kommunalförbund. Om detta inte regleras i kommunalförbundens 
förbundsordning kommer den kommunala självrisken beräknas på samtliga i förbundet ingående 
kommuners självrisker, och inte bara den kommun där räddningstjänsten genomförts. Därav 
föreslås tillägg till förbundsordning för Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 
Tillägg till förbundsordning för Kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar, 
ny § 14 - Räddningsinsatser med kostnader som överstiger den kommunala självrisken, antas att 
gälla tidigast från det att beslutet vunnit laga kraft. 

Bakgrund 
Direktionen för Storstockholms brandförsvar godkände vid sitt sammanträde den 16 oktober 2018, 
tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar. Direktionen beslutade att föreslå 
respektive medlemskommuners fullmäktige att anta tillägg, ny § 14 - Räddningsinsatser med 
kostnader som överstiger den kommunala självrisken, till förbundsordningen för Storstockholms 
brandförsvar. I början av januari 2019 skickade Storstockholms brandförsvar ut en rättelse då man 
uppmärksammat ett skrivfel i hänvisningen till förordning om skydd mot olyckor. Den korrekta 
hänvisningen ska vara 7 kap 2 §, istället för 1 kap 2 §. 

Ny § 14 föreslås lyda: 
Räddningsinsatser med kostnader som överstiger den kommunala självrisken 
Beräkningsgrunden för självrisk vid räddningsinsats ska utgöras av skatteunderlaget i den eller de 
medlemskommuner vari räddningsinsatsen skett. (Ang. kommunal självrisk se 7 kap, 2 §, författning 
om skydd mot olyckor.) 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen tillstyrker tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar genom ny § 
14. 
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Till Kommunstyrelsen 



Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Bilagor 
bilaga 1 — Missiv om Tillägg till förbundsordningen 2018-12-14 
bilaga 2 - Rättat protokollsutdrag från sammanträde med direktionen 2018-10-16 
bilaga 3 — Tjänsteudåtande daterat 2018-10-01 inklusive skrivelse om rättelse 
bilaga 4 — Förslag till tillägg av ny § 14 i förbundsordningen 
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Storstockholms 
brandförsvar 

i/v 1 
2018-12-14 

Danderyds kommun 
Lidingö stad 
Solna stad 
Stockholms stad 
Sundbybergs stad 

Täby kommun 
Vallentuna kommun 
Vaxholms stad 
Värmdö kommun 
Österåkers kommun 

Till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun 

Tillägg till förbundsordning för Storstockholms 
brandförsvar 
Direktionen för Storstockholms brandförsvar godkände vid sitt sammanträde den 
16 oktober 2018 bifogat tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar. 

Storstockholms brandförsvar översänder förslaget till tillägg för fastställande av 
medlemskommunernas kommunfullmäktige. 

Vänliga hälsningar 

t 
Enhetschef kansli, kommunikation och administration 

Storstockholms brandförsvar - Vi skapa r trygghet! 

Box 1328 
111 83 Stockholm 

Tel: 08-454 87 00 
Fax: 08-454 89 01 

E-post: registrator@ssbf.brand,se 
Hemsida: www.storstockholm.brand.se 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(14) 

Sammanträdesdatum 2018-10-16 

§ 38 Dnr 103-502/2018 

Tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar 

Underlag 
Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande dnr 103-502/2018 med bilaga. 

Beslut 
Direktionen beslutar att föreslå respektive medlemskommuners fullmäktige att anta 
bifogat tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar. 

Den reviderade förbundsordningen föreslås gälla fr.o.m. 1 mars 2019 eller när samtliga 
berörda fullmäktigeförsamlingar antagit förbundsordningen. 

Ärendet 
Med anledning av sommarens många och stora skogsbränder har Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) uppmärksammat att eventuell ersättning till 
primärkommuner för räddningstjänstkostnader hittills varit oreglerad hos många 
kommunalförbund. Om detta inte regleras i kommunalförbundens förbundsordning 
kommer den kommunala självrisken beräknas på samtliga i förbundet ingående 
kommuners självrisker, och inte bara den kommun där räddningsmsatsen genomförts. 

Förbundets förslag till ny paragraf 14 i förbundsordning för Storstockholms 
brandförsvar: 

§ 14 Räddningsinsatser med kostnader som överstiger den 
kommunala självrisken 

Beräkningsgrunden för självrisk vid räddningsinsats ska utgöras av skatteunderlaget i 
den eller de medlemskommuner vari räddningsinsatsen skett (Om kommunal själv-

c\~ risk se/ kap, 2 § förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789).) 
/H<" T 

Protokollsutdrag 
Medlemskommuner 

Ordf. och justerares sign $3—1 Utdragsbestyrkande ÄiC.åi*äh±!doL 



Storstockholms 
brandförsvar 

TJÄNSTEUTLÄTANDE 
2018-10-01 

103-502/2018 

Handläggare 
Anna Karin Gidlund 
08-454 87 23 

Till 
Direktionen 
2018-10-16 

Tillägg till förbundsordning för Storstockholms 
brandförsvar 
Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att föreslå respektive medlemskommuners fullmäktige att anta 
bifogat tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar. 

Den reviderade förbundsordningen föreslås gälla fr.o.m. 1 mars 2019 eller när samtliga 
berörda fullmäktigeförsamlingar antagit förbundsordningen. 

Lena Lefverström 
Stabschef 

Svante Borg 
Förbundsdirektör 

Bakgrund 
Med anledning av sommarens många och stora skogsbränder har Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) uppmärksammat att eventuell ersättning till 
primärkommuner för räddningstjänstkostnader hittills varit oreglerad hos många 
kommunalförbund. Om detta inte regleras i kommunalförbundens förbundsordning 
kommer den kommunala självrisken beräknas på samtliga i förbundet ingående 
kommuners självrisker, och inte bara den kommun där räddningsinsatsen genomförts. 

Ersättning , 
Lag om skvdd mot olyckor 7 kap 3 § 
Om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har medfört betydande 
kostnader har kommunen rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna 
som överstiger en självrisk. En förutsättning för rätt till ersättning är att 
kostnaderna är direkt hänförliga till räddningsinsatsen. Självrisken beräknas enligt 
grunder som regeringen fastställer. 
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brandförsvar TJÄNSTEUTLÅTANDE 

2018-10-01 
103-502/2018 

Självrisk 
Förordning om skvdd mot olyckor (FSO i kap. 2 §) 
Självrisken enligt 7 kap. 3 § lagen (2003:788) om skydd mot olyckor utgörs av ett 
belopp som motsvarar 0,02 procent av det sammanlagda skatteunderlaget som står 
till kommunens förfogande året före det år då kostnaderna uppkommit. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på enheten för kansli, kommunikation och administration i 
samarbete med förbundsdirektör och räddningschef. 

Förbundets förslag 
Förbundet föreslår att direktionen beslutar att vidarebefordra nedanstående tillägg till 
medlemskommunernas fullmäktige för fastställande av bilagda förslag till revidering av 
förbundsordning för Storstockholms brandförsvar. 

Den reviderade förbundsordningen föreslås gälla fr.o.m. 1 mars 2019 eller när samtliga 
berörda fullmäktigeförsamlingar antagit förbundsordningen. 

Bilagor 
1. Förbundsordning för Storstockholms brandförsvar. 
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Storstockholms 
brandförsvar 

2019-01-03 

Danderyds kommun 
Lidingö stad 
Solna stad 
Stockholms stad 
Sundbybergs stad 

Täby kommun 
Vallentuna kommun 
Vaxholms stad 
Värmdö kommun 
Österåkers kommun 

Till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun 

RÄTTELSE 

Tillägg till förbundsordning för Storstockholms 
brandförsvar 
I mitten av december 2018 skickade direktionen för Storstockholms brandförsvar detta 
ärende till sina medlemskommuner. 

Ett skrivfel har noterats i tjänsteutlåtandets sid 2, ersättningsblad samt korrigerat 
protokollsutdrag bifogas. Hänvisningen till förordningen om skydd mot olyckor i första 
stycket på sid 2 ska vara 7 kap 2 § och inget annat. Jag ber om ursäkt för det eventuella 
merarbete detta orsakar er. 

Storstockholms brandförsvar översänder förslaget till tillägg för fastställande av 
medlemskommunernas kommunfullmäktige. 

Vänliga hälsningar 

Anna Karin Gidlund 
Enhetschef kansli, kommunikation och administration 

Storstockholms brandförsvar - Vi skap ar trygghet! 

Box 1328 Tel: 08-454 87 00 E-post: registrator@ssbf.brand.se 
111 83 Stockholm Fax: 08-454 89 01 Hemsida: www.storstockholm.brand.se 
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Storstockholms 
brandförsvar 

Förbundsordning för kommunal
förbundet Storstockholms 
brandförsvar 

Fastställd av medlemskommunerna: 
Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, 
Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, 
Värmdö, Österåker 

2018-03-28 
Dnr 103-502/2018 



Antagen av samtliga medlemskommuner 2012. 

Revidering antagen av direktionen 2018-04-24. 
Skickad till medlemskommunerna för beslut 2018-06-12. 

Revidering antagen av direktionen 2018-10-16 
Skickad till medlemskommunerna för beslut 2018-10-xx 
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Storstockholms 
brandförsvar 

2018-03-28 
103-502/2018 

§ 1 Namn och säte 
Kommunalförbundet benämns Storstockholms brandförsvar och har sitt säte i 
Stockholms kommun, Stockholms län. 

§ 2 Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Danderyd, Lidingö, Solna, 
Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. 

§ 3 Ändamål 
Kommunalförbundets ändamål är att inom förbundets geografiska område bereda 
människors liv, hälsa, egendom samt miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd 
mot olyckor. 

§ 4 Organisation och varaktighet 
Kommunalförbundet är ett förbund med direktion. Förbundet är bildat för obestämd 
tid. 

§ 5 Sammansättning 
Direktionen består av elva ledamöter och elva ersättare av vi lka medlemmarna utser 
var sin ledamot och ersättare. Stockholm utser dock två ledamöter och två ersättare. 
Mandattiden ska vara fyra år räknat efter det årsskifte då allmänna val hållits. 

Ordförande utses av Stockholms kommun. Två vice ordförande utses för varje mandat
period bland övriga medlemmar, varvid vice ordförandeskapet ska rotera efter överens
kommelse mellan övriga medlemmar. 

Beslut i direktionen fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande 
utslagsröst. 

Ledamot och ersättare har yttranderätt i direktionen. När ersättare tjänstgör har de 
samma rättigheter som ledamöter. KL 4:22 Direktionen har rätt att besluta om att 
annan företrädare för medlemskommun ska ha yttranderätt i direktionen. 

§ 6 Uppgifter 
Kommunalförbundets uppgifter är att för medlemmarnas räkning fullgöra de uppgifter 
som det är obligatoriskt för en kommun att utföra enligt följande lagar: 
- lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

5/10 



Storstockholms 
brandförsvar 

2018-03-28 
103-502/2018 

- lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
- lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor. 

Ansvaret att samordna kommunens totala arbete för skydd mot olyckor åligger dock 
den enskilda kommunen. 

§ 7 Uppgifter enligt särskild överenskommelse 
Kommunalförbundet kan dessutom biträda kommunerna i den omfattning som 
respektive kommun och kommunalförbundet kommer överens om, till exempel när det 
gäller: 
- lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap, 
- plan- och bygglag (2010:900), 
- övrig lagstiftning eller tjänsteområde där kommunalförbundet besitter särskild 

kompetens. 

Som villkor för sådant biträde gäller att förbundet och respektive kommun träffar 
skriftlig överenskommelse om villkoren. Som ytterligare villkor gäller att förbundet 
erhåller full kostnadstäckning för uppdraget samt att samtliga uppdrag enligt denna 
paragraf särredovisas i förbundets budget och redovisning. 

§ 8 Revision och ansvarsfrihet 
Kommunalförbundet ska ha fyra förtroendevalda revisorer. Revisorerna utses av de 
kommuner som inte utser vare sig ordförande eller vice ordförande. Mandattiden för 
revisorerna och ersättarna ska vara fyra år räknat efter det årsskifte då allmänna val 
hållits. 

Revisorerna utser inom sig ordförande och vice ordförande. 

Revisorerna upphandlar sakkunniga som på revisorernas uppdrag granskar förbundets 
verksamhet enligt en av revisorerna årligen fastställd plan. 

Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisning överlämnas till 
medlemskommunernas kommunfullmäktige som var och en beslutar om ansvarsfrihet 
för direktionen i dess helhet. 

Handlingarna ska överlämnas i sådan tid att de kan behandlas tillsammans med 
kommuns egen verksamhetsberättelse och årsredovisning. 
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Storstockholms 
brandförsvar 

2018-03-28 
103-502/2018 

§ 9 Reglemente 
För kommunalförbundet gäller reglemente som fastställts av medlemskommunerna. 

§ 10 Tillkännagivanden 
Kommunalförbundet ska på sin webbplats ha en anslagstavla. Anslagstavlan ska vara 
lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen. På anslagstavlan 
ska kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga tillkännagivanden 
anslås. Tillkännagivanden får inte tas bort från anslagstavlan före överklagandetidens 
utgång enligt KL 13 kap 5 § första stycket. 

Kommunalförbundet ska i sina lokaler ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet 
på anslagstavlan. KL (2017:725) 8 kap 9-11 §§. 

§11 Arvoden och ersättningar 
Arvoden och ersättningar till de förtroendevalda beslutas av Stockholms kommun. 

§ 12 Andelsbestämning 
Kommunalförbundets medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar 
och skulder i förhållande till antalet invånare inom respektive medlemskommun den 1 
januari året före det kalenderår budgeten avser. 

§ 13 Kostnadsfördelning 
Medlemmarnas avgifter till förbundet baseras på två komponenter: invånarantal den 1 
januari året före det år budgeten avser samt den vid samma tidpunkt gällande arealen i 
fast mark för medlemskommunen mätt i kvadratkilometer. 

Direktionen fastställer årligen senast den 1 september den sammanlagda avgiften för 
kommande år efter beredning av beredningsorganet. 

Medlemmarna ska utan anmodan till förbundet översända avgiften i förskott med en 
sjättedel den 2o:e varannan månad med början i december. 

§ 13 a 
Solna, Sundbyberg och Lidingö kommuners intäkter avseende onödiga automatlarm 
ska från och med 2015 börja tillföras förbundet. Detta ska ske i delar med 20 % årligen, 
vilket innebär att från och med år 2020 ska samtliga intäkter tillfalla förbundet. 
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§ 14 Räddningsinsatser med kostnader som 
överstiger den kommunala självrisken 

Beräkningsgrunden för självrisk vid räddningsinsats ska utgöras av skatteunderlaget i 
den eller de medlemskommuner vari räddningsinsatsen skett. (Ang. kommunal själv
risk se 7 kap, 2 § förordning om skydd mot olyckor.) 

Kommunalförbundet får ta upp lån intill sammanlagt högst 250 mnkr. 
Kommunalförbundet får inte ingå borgen eller ansvarsförbindelser utan att samtliga 
medlemskommuner lämnat sitt medgivande härtill. 

För beslut om bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av bolag eller stiftelse 
krävs medgivande av samtliga medlemskommuner om värdet överstiger 5 mnkr. 
Detsamma gäller förvärv eller avyttring av fast egendom eller tomträtt. 

Direktionen fastställer kommunalförbundets budget före november månads utgång 

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten från och med kungörandet av det 
sammanträde med direktionen då budgeten ska fastställas. 

Direktionen ska före beslut om budget samråda med medlemskommunerna. 
Beredningsorganets, enligt § 16, uppfattning ska inhämtas före beslutet. 

Budgetuppföljning ska göras minst tre gånger per år. 

§ 16 Medlemskommunernas styrning, insyn 
och kontroll 

Medlemskommunerna har rätt till insyn i kommunalförbundet. 

Förbundet ska utan anmodan tertialvis överlämna en prognos över det ekonomiska 
utfallet liksom över utfallet av verksamheten. Om medlemskommun så begär ska det 
ekonomiska utfallet kunna redovisas månatligen. 

Förbundet ska utan anmodan informera medlemmarna om principiella ärenden eller 
ärenden av större vikt. 

§ 14 Lån, borgen och förvärv 

§ 15 Budgetprocess 

varje år. 
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Förbundet ska utan anmodan till medlemmarna överlämna de rapporter som kan 
erfordras för att medlemmarna ska få en tillfredsställande bild av förbundet. 
Förbundet ska på anmodan av medlemskommun till denna lämna den information 
kommunen kan efterfråga till det forum kommunen anvisar. 

Kommunalförbundet ska ha ett beredningsorgan samt en eller flera samrådsgrupper 
bestående vardera av en företrädare för varje medlemskommun. Förbundet har att 
löpande informera dessa om utvecklingen av ekonomin och verksamheten samt 
inhämta gruppernas råd och anvisningar i dessa ärenden. Det ankommer på respektive 
grupp att närmare precisera formerna, innehållet och omfattningen av denna 
verksamhet. 

§ 17 Medlemskommunernas informationsansvar 
Medlemskommunerna förbinder sig att till kommunalförbundet överlämna sådan 
information om kommunens verksamhet som kan vara av betydelse för förbundets 
verksamhet. 

Om ytterligare kommun eller sammanslutning av kommuner önskar bli medlem i 
förbundet ska sådan ansökan behandlas av direktionen. Beslut om antagande av ny 
medlem fattas av medlemskommunernas fullmäktige som också beslutar om de 
justeringar av förbundsordningen som kan föranledas av att ny medlem inträder i 
förbundet. 

Beslutet är gällande när fullmäktigebesluten vunnit laga kraft. 

Uppsägningstiden är tre år räknat från utgången av det år uppsägningen skedde. 
Medlem som önskar utträda ska göra det skriftligt i rekommenderat brev. 

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan kommunalförbundet och den 
utträdande medlemmen ska bestämmas i ett särskilt avtal. Medlemmens andel av 
förbundets tillgångar och skulder, enligt § 12 i denna förbundsordning, ska dämd 
utgöra den huvudsakliga grunden till sådant avtal. 

§ 18 Arkiv 
Kommunalförbundet ansvarar för sitt arkiv. 

§ 19 Inträde av ny medlem 

§ 20 Utträde och likvidation 
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Om överenskommelse inte kan nås, ska frågan handläggas i den ordning som anges för 
tvister i § 21. Skulle förbundet likvideras ska direktionen vara likvidator och 
tillgångarna fördelas efter bestämmelserna i § 12. Likvidator har rätt att förvandla 
egendom till kontanter. Verksamheten får fortsätta tillfälligt om det behövs för en 
ändamålsenlig avveckling. 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska en slutredovisning över 
förvaltningen avges. Redovisningen ska innehålla en förvaltningsberättelse och 
redovisning av skiftet av kommunalförbundets tillgångar, liksom anvisningar om hur 
det ska förfaras med förbundets handlingar. 

Tvister mellan kommunalförbundet och en eller flera av medlemmarna ska i första 
hand lösas genom förhandlingar. Kan uppgörelse inte nås genom förhandling ska 
tvisten lösas genom medling enligt reglerna för Stockholms Handelskammares 
Medlingsinstitut. 

Om medling inte leder till att tvisten löses inom den tid som anges i medlingsreglerna, 
ska den i stället avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande, varvid skiljedomsinstitutet ska 
utse skiljeman. 

§ 21 Tvister 

§ 22 Ikraftträdande 
Denna reviderade förbundsordning träder i kraft den 1 oktober 2018. 
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