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§ 26 Beslut om att upplåta förbundschef att utgöra tillförordnad förbundschef i 
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB)
Nuvarande förbundschef i RMB avser att gå i pension 2020-10-31 med sista tjänstgörings
dag 2020-08-16. Från RMB:s sida har önskemål inkommit om att, som en temporär åtgärd i 
avvaktan på en av RMB beslutad permanent lösning av förbundschefsuppdraget, avtala om 
att tillförordna NÄRF förbundschef för detta uppdrag.

Avtal om tillförordnande avser inte uppdraget att utgöra funktionen Räddningschef enligt 3 
kap. 16§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor hos RMB. Avtalet kan av båda parter sägas 
upp med en uppsägningstid av 6 månader. 

Direktionen föreslås anta förfrågan från RMB och att avtal tecknas som reglerar kostnader 
samt att uppsägningstid till avtalet anges med 6 månader. 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutade att anta förfrågan och teckna avtal avseende upplåtande av förbunds
chef NÄRF att utgöra tillförordnad förbundschef i RMB. 

§ 27 Beslut om revidering av Kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund.
Förbundet har tagit fram förslag till revidering av Kommunalförbundsordning för Norra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Revideringen har skett utifrån inkommen begäran från 
medlemskommunerna med önskemål om att denna ska anpassas till kommunernas 
styrdokument för krisberedskap. Samtidigt har anpassning skett till Kommunallag (2017:725).

Direktionen föreslås fastställa reviderad Kommunalförbundsordning för NÄRF, samt uppdra 
åt ordförande och förbundschef att skicka begäran till medlemskommunerna om antagande 
av Kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutade att fastställa reviderad Kommunalförbundsordning, samt uppdrar åt 
ordförande och förbundschef att tillskriva medlemskommunerna med begäran om antagande 
av Kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 

§ 28 Beslut om taxor 2021 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Förbundet har tagit fram ett förslag till taxor 2021 för Norra Älvsborgs Räddningstjänst
förbund. Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt 
lönerevision för personalkostnader. Avtalsbundna intäkter räknas upp enligt avtalets 
bestämmelser. Ar 2021 är medlemsbidraget uppräknat med 2,5 %, KPI är 1,3 % (jan 2019/ 
jan 2020) och beräknad lönerevision 2,5 %.

En revidering kommer att ske av bifogat förslag avseende taxor för brandskyddsutbildningar 
för medlemskommunerna. Avtal för brandskyddsutbildningar, som ska gälla för år 2021, är 
sänt på remiss till respektive kommun men pga. pandemi covid-19 har kommunerna skjutit 
upp ärendehanteringen. Avtalet beräknas vara godkänt och påskrivet under hösten 2020. 

Taxor för myndighetsutövning har omarbetats för att anpassas till gällande lagstiftning. 
Benny Gustavsson enhetschef samhällsskydd, lämnade en redogörelse över genomförda 
förändringar. 
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Direktionen föreslås besluta att fastställa den nya taxan för år 2021. Taxan ska gälla fr.o.m. 
2021-01-01. Taxor avseende myndighetsutövning år 2021 för Norra Älvsborgs Räddnings
tjänstförbund ska därefter översändas till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun 
för fastställelse. 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutade att fastställa taxor 2021 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 
Taxan föreslås gälla fr.o.m. 2021-01-01. Direktionen beslutade vidare att tillsända taxor 2021 
avseende myndighetsutövning till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för 
fastställelse. 

§ 29 Beslut om taxor 2021 för sotning och brandskyddskontroll i Färgelanda kommun
2021 års taxa för sotning och brandskyddskontroll inom Färgelanda kommun är beräknad 
med en genomsnittlig höjning på 2 %. Sotningsindexet för 2021 är försenat. Indexet är 
kopplat till avtalsrörelsen och är uppskjuten till hösten på grund av Coronapandemin. 
Taxehöjningen föreslås gälla fr.o.m. den 1 januari 2021. 

Direktionen föreslås besluta att fastställa 2021 års taxa för sotningsverksamheten inom 
Färgelanda kommun enligt förslaget. Taxor avseende sotning och brandskyddskontroll år 
2021 inom Färgelanda kommun ska därefter översändas till kommunfullmäktige i Färgelanda 
för fastställelse. 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutade att fastställa den nya taxan för år 2021 avseende sotning och 
brandskyddskontroll i Färgelanda kommun. Taxan föreslås gälla fr.o.m. 2021-01-01. 
Direktionen beslutade vidare att tillsända den nya taxan för år 2021 till kommunfullmäktige i 
Färgelanda kommun för fastställelse. 

§ 30 Beslut om taxor 2021 för sotning och brandskyddskontroll i Trollhättans Stad
2021 års taxa för sotning och brandskyddskontroll inom Trollhättans Stad är beräknad med 
en genomsnittlig höjning på 2 %. Sotningsindexet för 2021 är försenat. Indexet är kopplat till 
avtalsrörelsen och är uppskjuten till hösten på grund av Coronapandemin. 
Taxehöjningen föreslås gälla fr.o.m. den 1 januari 2021. 

Direktionen föreslås besluta att fastställa 2021 års taxa för sotningsverksamheten inom 
Färgelanda kommun enligt förslaget. Taxor avseende sotning och brandskyddskontroll år 
2021 inom Trollhättans Stad ska därefter översändas till kommunfullmäktige i Trollhättan för 
fastställelse. 

Direktionens beslut 
Direktionen beslutade att fastställa den nya taxan för år 2021 avseende sotning och 
brandskyddskontroll i Trollhättans Stad. Taxan föreslås gälla fr.o.m. 2021-01-01. Direktionen 
beslutade vidare att tillsända den nya taxan för år 2021 till kommunfullmäktige i Trollhättans 
Stad för fastställelse. 

§ 31 Beslut om särskild taxa 2021 för servicearbeten inom enhet sotning
I förbundsordningen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ingår enbart arbete för 
sotning- och brandskyddskontroll inom Färgelanda kommun och Trollhättans Stad. 
I samråd med på SKR finns inget som hindrar sotningsverksamheten att utföra service
arbeten så som rensning/ borttagning av fågelbon eller tjärbildning. 
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