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Förslag till beslut
Bifogad skrivelse, enligt bilaga 1, överlämnas till förbundsdirektionen för Södertörns
brandförsvarsförbund som Ekerö kommuns yttrande över Uppdrag om översyn av
Södertörns brandförsvarsförbunds förbundsordning i SBFF:s beslut daterat den 17
september 2021, § 70 (dnr 2021-001160).

Sammanfattning av ärendet
Förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund beslutade den 17 september
2021, § 70 att återremittera ärendet om översyn av förbundsordning till
medlemskommunerna i syfte att förankra innehållet med företrädare för
medlemskommunerna och om nödvändigt anpassa förslaget därefter.
Den av Södertörns brandförsvarsförbund föreslagna översynen av förbundsordningen
omfattar bland annat förbundets uppdrag, budgetprocesser och finansieringsprinciper.
Ekerö kommun menar att dessa frågor är av principiell karaktär eller annars av större vikt
varvid medlemskommunerna bör äga processen och agera uppdragsgivaren.
Såsom Ekerö kommuns yttrande över beslutsunderlaget i ärendet avseende översyn av
brandförsvarsförbundets förbundsordning överlämnas skrivelse i enlighet med bilaga 1 till
kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 januari 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – Yttrande över Uppdrag om översyn av Södertörns brandförsvars
förbundsordning, 2022-01-31
Bilaga 1. Medlemskommunernas promemoria om uppdrag om översyn av Södertörns
brandförsvarsförbunds förbundsordning
Bilaga 2. Beslut SBFF 17 september 2021, § 70

Tjänsteutlåtande
2022-01-31
Bilaga 3.
Bilaga 4.
Bilaga 5.

Underlag SBFF – Översyn av förbundsordningen
Förbundsordning SBFF
Reglemente Förbundsdirektionen

Ärendet
En översyn av Södertörns brandförsvarsförbunds förbundsordning bör göras i syfte att skapa
en väl fungerande organisation som möjliggör utförandet av kommunalförbundets uppdrag
samtidigt som den säkerställer ägar- och medlemskommunernas möjlighet till insyn och
styrning.
Ett uppdrag att utreda alternativa styrmodeller, budget- och finansieringsprinciper samt
samrådsprocesser och behovet av initiativrätt för medlemskommunerna bör göras på
uppdrag av och under ledning av medlemskommunerna.
Medlemskommunerna menar att ett uppdrag att se över Södertörns Brandförsvarsförbunds
förbundsordning framförallt bör omfatta:
1.
2.
3.
4.
5.

förbundets uppdrag och verksamhet,
den politiska organisationen (mandatperioder),
medlemskommunernas möjlighet till styrning av kommunalförbundet,
budget- och samrådsprocesser, och
finansieringsprinciper.

En översyn av förbundsordningen inom ovanstående områden innefattar förändringar av
principiell karaktär och processen bör således utgå ifrån ägar- och medlemskommunerna
varvid dessa bör äga processen och utgöra uppdragsgivare.
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