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Förbundsordning för
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
1 § Medlemmar

Medlemmar i kommunalförbundet är Västerås stad, Hallstahammars kommun och Surahammars kommun.

2 § Benämning, säte och varaktighet
Förbundet benämns Mälardalens Brand- och Räddningsförbund och har sitt säte i Västerås.Verksamheten
skall fortgå på obestämd tid.

3 § Ändamål
Förbundets ansvar:
Förbundet skall ansvara för den räddningstjänstverksamhet som enligt Lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor annars åvilar var och en av förbundsmedlemmarna, samt svara för de uppgifter som enligt annan
lagstiftning åvilar den eller de kommunala nämnder som handhar räddningstjänst.
Förbundet skall även ansvara för de uppgifter som enligt Lagen (2010:1011 ) om brandfarliga och explosiva
varor annars åvilar var och en av förbundsmedlemmarna.

Handlingsprogram för räddningstjänst
För förbundet skall det finnas ett handlingsprogram för räddningstjänst. Det ankommer på
förbundsdirektionen att anta programmet och att göra förändringar och tillägg i detta.
För att ett handlingsprogram ska kunna antas, eller ändras, skall fler än hälften av de närvarande
ledamöterna vara ense om beslutet.
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Extraordinär händelse
Vid en extraordinär händelse enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, skall förbundet biträda medlemskommunerna i den
omfattning handlingsprogrammet för räddningstjänst tillåter. Detsamma gäller för planeringsarbetet med
den skillnaden att MBR:s biträde sker mot ersättning utöver medlemsbidraget. Denna ersättning regleras i
separat avtal med respektive medlemskommun.

Övrig verksamhet
Förbundet skall åt förbundsmedlem, efter särskild överenskommelse, utföra uppgifter i nära anslutning till
de lagstadgade uppgifterna. Dessa uppgifter utförs mot ersättning utöver medlemmens bidrag till
förbundet enligt 8 §. Förbundet får även utföra sådana uppdrag åt annan än förbundsmedlem under
förutsättning att uppdragen inte strider mot kommunallagens regler om den kommunala kompetensen.

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet
För respektive medlemskommun skall det finnas ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt
LSO. Handlingsprogrammet skall antas av respektive kommunfullmäktige.
Förbundet skall, inför varje nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet, dels utarbeta ett avsnitt
gällande riskområdet "Brand", dels medverka vid utarbetandet av de övriga handlingsprogram som
respektive medlemskommun skall upprätta inom det förebyggande området. Medlemskommunerna
ansvarar för att möjligheterna till samverkan och samordning tas tillvara, såväl vid utarbetandet som vid
genomförandet av handlingsprogrammen.

Olycksundersökningar
När en räddningsinsats är avslutad skall respektive medlemskommun se till att olyckan undersöks för att
därigenom försöka klarlägga orsakerna till olyckan och olycksförloppet, medan förbundet ansvarar för att
klarlägga hur räddningsinsatsen har genomförts. Förbundet skall underrätta respektive medlemskommun
om inträffade olyckor som, enligt av medlemskommunerna utarbetad rutin, kan behöva utredas.
För bränder ansvarar förbundet för att ovan angivna undersökningar genomförs.
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Brandvatten
Förbundsmedlemmarna ansvarar var och en för att brandposter finns i enlighet med vad som anges i
gällande handlingsprogram för räddningstjänst samt att förbundet har aktuella kartor som utvisar
brandposternas läge. Förbundsmedlemmarna har motsvarande ansvar för eventuella branddammar.
Förbundsmedlemmarna skall svara för tillsyn, underhåll och skötsel av brandposter och branddammar.

4 § Förbundsdirektion
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion.

Direktionen skall bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Västerås stad utser fem ledamöter, varav en
skall vara direktionens ordförande, och fem ersättare. Hallstahammars kommun utser två ledamöter och
två ersättare. Surahammars kommun utser två ledamöter och två ersättare. Vice ordförande utses av
Hallstahammars och Surahammars kommun. Uppgiften som förste respektive andre vice ordförande skall
alternera årsvis mellan de båda kommunerna.

Ledamot skall samtidigt vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige i medlemskommunen.

Mandattiden är fyra år och räknas på samma sätt som medlem tillämpar för val av övriga förtroendevalda i
kommunen.

Ersättare skall kallas till direktionens sammanträden och har rätt att delta i överläggningarna, dock inte i
besluten. Vid förfall för ledamot, skall denne i första hand ersättas med en förtroendevald från samma
kommun som ledamoten. Direktionen bestämmer i övrigt om ersättarnas tjänstgöring vid förfall för
ledamot.

Förbundsdirektionens arbetssätt regleras i arbetsordning som antas av direktionen. Om direktionen
beslutar att inrätta beredningsutskott får detta inte ske med mindre än att samtliga medlemskommuner är
representerade i utskottet.
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5 § Revisorer
Val av revisorer för granskning av förbundets verksamhet sker enligt bestämmelserna i kommunallagen.
Varje förbundsmedlem utser en revisor.

Revisorer utses för en mandatperiod om fyra år. Mandatperioden bestäms på sätt som anges i 4 §.

6 § Budgetprocess
Förbundet skall upprätta underlag till budget för förbundets verksamhet för nästföljande år i enlighet med
förbundsmedlemmarnas direktiv.

Förslaget skall tillställas förbundsmedlemmarna, som skall godkänna budgetramen samt de bidrag som
förbundsmedlemmarna har att utge till förbundet, innan förbundets budget fastställs av direktionen.

Sammanträdet för fastställande av budgeten skall vara offentligt. Tid och plats för sammanträdet skall
kungöras i enlighet med bestämmelsen i 13 §.

7 § Medlemmarnas andel i tillgångar och skulder
Varje förbundsmedlem har andel i förbundets tillgångar och skulder i direkt proportion till vad
medlemmarna bidragit med enligt 8 §.
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8 § Fördelning av förbundets kostnader mm
Till förbundets nettokostnader enligt fastställd budget bidrar medlemskommunerna enligt följande modell.

För 2013 erlägger Västerås Stad 67300 kkr, Hallstahammars kommun 9109 kkr och Surahammars kommun
6895 kkr av det totala medlemsbidraget, exklusive kostnaden för särskild ålderspension. Detta motsvarar
en procentuell fördelning på 80,79% för Västerås Stad, 10,93% för Hallstahammars kommun och 8,28 % för
Surahammars kommun.

Fr.o.m. 2017 skall bidraget från varje medlemskommun vara i direkt proportion till befolkningsmängden i
respektive kommun den 1 november två år före budgetåret. Utjämning av medlemsbidraget skall därför ske
fr.o.m. 2014 och successivt på det sätt som medlemskommunerna kommer överens inför varje budgetår.

Bidraget erläggs i fyra poster under året och skall vara förbundet tillhanda senast den 20: e i varje kvartals
första månad. Om bidraget inte är förbundet tillhanda senast detta datum har förbundet rätt att kräva
dröjsmålsränta.

Rutiner för hur kostnaden för särskild ålderspension likviditetsmässigt skall hanteras regleras i Riktlinjer för
likviditetsmässig hantering av kostnaden för särskild ålderspension som biläggs förbundsordningen.

Om en räddningsinsats inom en medlemskommun orsakar förbundet kostnader över en summa
motsvarande två basbelopp, har förbundet rätt att särskilt debitera den kommun där insatsen ägt rum.

9 § Taxor och avgifter
Förbundsdirektionen beslutar om taxor och avgifter inom förbundets verksamhetsområde.

10 § Arvode och ersättning till förtroendevalda
Arvode och ersättning till förbundsdirektionens ledamöter och ersättare skall utgå i enlighet med Västerås
stads regler om ersättning till förtroendevalda.
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11 § Förbundsmedlemmarnas styrning och insyn
Förbundsordningen för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund ska fastställas av respektive
medlemskommuns fullmäktige.
Innan beslut av principiell betydelse eller av större vikt fattas i förbundet, skall förbundsmedlemmarnas
fullmäktige informeras.
Förbundsmedlem har rätt att väcka ärende i direktionen.

Förbundet skall löpande tillställa förbundsmedlemmarna rapporter om verksamhetens ekonomi och
utveckling i övrigt.

Regler om förbundets ekonomiska förvaltning och därmed sammanhängande frågor finns i Reglemente för
ekonomi och finans. Reglementet antas av förbundsdirektionen.

12 § Lån och borgen
Förbundet får ta upp lån för sin verksamhet i enlighet med vad som föreskrivs i av förbundet antagen
finanspolicy.

Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser.

13 § Kungörelser
Tillkännagivande om justering av protokoll från sammanträden och andra tillkännagivanden skall ske på
Västerås stads anslagstavla. Tillkännagivanden anslås dessutom för kännedom på Surahammars och
Hallstahammars kommuners anslagstavlor.
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14 § Arkiv
Direktionen är arkivmyndighet enligt arkivlagen. Direktionen får genom avtal med medlem överlåta sitt
ansvar enligt lagen vad avser den beredande och verkställande funktionen och att vara arkivdepå. Om
förbundet upplöses skall dess arkivhandlingar överlämnas till Västerås stads arkivmyndighet.

15 § Ny medlem
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet skall kommunens ansökan beredas av
förbundsdirektionen.

16 § Uppsägning av medlemskap
En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Medlem som vill utträda ur förbundet skall skriftligen
meddela förbundet detta. Utträdet sker vid det årsskifte som infaller närmast två år efter det att förbundet
fått del av uppsägningen.
Vid förbundsmedlems uppsägning skall likvidation ske enligt 17 §.

17 § Likvidation
Om förbundet p.g.a. förbundsmedlems uppsägning eller överenskommelse mellan medlemmarna skall
upphöra, skall likvidation ske. Denna ombesörjs av direktionen. Vid likvidationen skall direktionen tillse att
förbundets skulder regleras. Behållna tillgångar skall därefter fördelas mellan medlemmarna i förhållande
till deras andelstal vid likvidationstillfället.

18 § Tvist
Uppkommer tvist mellan förbundet, å ena sidan, och en eller flera av förbundsmedlemmarna, å andra
sidan, skall parterna söka lösa tvisten genom överläggningar. Part har skyldighet att ingå i överläggningar
inom 30 dagar efter det att överläggningar påkallats. Försummar part detta eller leder överläggningarna
inte till överenskommelse, skall tvisten hänskjutas till allmän domstol.
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