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Förändring och tillägg till förbundsordningen. 
 
Sammanfattning 
En ny kommunallag (2017:725) har trätt ikraft den 1 januari 2018. Enligt den nya 
lagen ska det i förbundsordningen anges var förbundets digitala anslagstavla 
finns. Det skall även anges om allmänheten ska ha rätt att ställa frågor om 
årsredovisningen vid ett sammanträde och förutsättningarna för det. 
 
Direktionen fattade vid sammanträdet 2018-02-09, § 11 beslut om hur dessa 
frågor ska hanteras inom förbundet. Besluten har nu omsatts i förslag till 
förändring i förbundsordningen. 
 
Ärendets beredning 
Beslut har tagits i direktionen 2018-02-09 

• Förbundsordningens § 8 förändras från att tillkännagivanden anslås på 
Haninge kommuns anslagstavla till att anslagstavlan finns på Sbff:s 
webbplats (8 kap. 9 § KL). 

• Tillägg görs till förbundsordningen i 12 a om att allmänheten har rätt att ställa 
frågor om årsredovisningen (9 kap. 6 § p. 14 KL). 

Utifrån dessa beslut har jurist Froukje Bouius arbetat fram förslag till förändringar 
i förbundets förbundsordning. 
 



2(2) 
Södertörns brandförsvarsförbund 

Mogårdsvägen 2 Tfn: 08-721 22 00 www.sbff.se Org.nr.: 222000-0737 
143 43 Vårby Fax: 08-721 22 23 brandforsvaret@sbff.se  
 

 
Förslag till beslut 
 
1. Förbundsordningens § 8 Tillkännagivanden förändras till: 
 Tillkännagivanden ska finnas Sbffs anslagstavla på Sbffs webbplats 
 www.sbff.se. Anslagstavlan ska innehålla: 

1. tillkännagivanden om direktionens sammanträden, 
2. tillkännagivanden av justerade protokoll, 
3. tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en 

nämnd, 
4. justerade protokoll i den utsträckning förbundet bestämmer och det inte 

strider mot lag eller annan författning, och 
5. upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap Kl. 

 Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan 
 information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på 
 anslagstavlan. 

2.  Tillägg görs till förbundsordningens § 12 b - Rätt för allmänheten att ställa 
 frågor angående årsredovisningen med: 

 Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen. Frågor 
 kan ställas vid det sammanträde och den beslutspunkt där direktionen 
 ska ta beslut om årsredovisningen. 
 
 
 
 
Froukje Bouius 
Jurist 
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