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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2016.280
Datum: 2016-09-01
Administrativ chef Håkan Spång
E-post: hakan.spang@ale.se
Kommunstyrelsen

Förbundsordning för Bohus Räddningstjänstförbund
Ale och Kungälvs kommuners räddningstjänst är organiserat i ett kommunalförbund för att ta
hand om de uppgifter som vilar på en kommun enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor
(LSO). Uppgifterna för kommunalförbundet omfattar frågor om räddningstjänst, säkerhet och
beredskap och att långsiktigt tillgodose krav och förväntningar enligt gällande lagar.
Gällande förbundsordning fastställdes i samman med bildandet av kommunalförbundet och en
översyn har därför varit nödvändig då förbundsordning upprättades för en verksamhet med bla.
interimsstyrelse.
Väsentliga förändringar är:
-Avsnitt av interimistisk karaktär utgår.
-Förbundets roll för social hållbarhet och samhällsutveckling förtydligas.
-Kommunernas och förbundets gemensamma planering förtydligas
-Den ekonomiska styrningen föreslås bli mer långsiktig
Förvaltningen gör bedömningen att tillstyrka förbundsordning för Bohus Räddningstjänstförbund
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa förbundsordning för
Bohus Räddningstjänstförbund enligt förslag 2016-08-31
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställd förbundsordning ska gälla
from 2017-01-01.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till förbundsdirektionen att
i 2017 års bokslut särskilt redovisa utfallet i form av kvalitet och kostnader för utökade bastjänster,
§ 3 Ändamål.
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att val av revisorer ska ske från och
med nästkommande mandatperiod
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Tjänsteutlåtande, 2016-09-01.
Förbundsordning för Bohus Räddningstjänstförbund, förslag 2016-08-31

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom

Bohus Räddningstjänstförbund

Bakgrund
Ale och Kungälvs kommuners räddningstjänst är organiserat i ett kommunalförbund för att ta
hand om de uppgifter som vilar på en kommun enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor
(LSO). Uppgifterna för kommunalförbundet omfattar frågor om räddningstjänst, säkerhet och
beredskap och att långsiktigt tillgodose krav och förväntningar enligt gällande lagar.
Gällande förbundsordning fastställdes i samband med bildandet av kommunalförbundet och en
översyn har därför varit nödvändig då förbundsordning upprättades för en verksamhet med
interimsstyrelse.
Förslag till förändringar har arbetats fram gemensamt mellan Ale kommun och Kungälvs
kommun.
Väsentliga förändringar är:
-Avsnitt av interimistisk karaktär utgår.
-Förbundets roll för social hållbarhet och samhällsutveckling förtydligas.
-Kommunernas och förbundets gemensamma planering förtydligas
-Den ekonomiska styrningen föreslås bli mer långsiktig
I bifogat förslag är ny lydelse markerat med rött och text som föreslås utgå eller ersättas är
överstruken.
Kommentar till § 7: Förändrat val av revisorer föreslås ske från och med nästkommande
mandatperiod.

Samråd/samverkan
Vi framtagande av förbundsordningen har samverkan skett mellan Ale kommun, Kungälvs
kommun och Bohus Räddningstjänstförbund.

Förvaltningens bedömning och motivering
Förvaltningen tillstyrker förbundsordningen för Bohus Räddningstjänstförbundet med de
förändringar som redovisas. § 3 Ändamål, bör särskilt uppmärksammas för 2017.
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