Antagen:
Ändrad: 2004-04-21, § 17 (dir); 2006-11-15, § 42 (dir), 2014-09-18, § 25 (dir)
Ändringen fastställd: 2004-05-27, § 109 (Nö), 2004-05-19, § 36 (Va); 2006-12-14, § 35 (Nö), 2007-01-24, § 8 (Va),
2014-11-27, § 175 (Nö), 2014-11-19, § 169 (Va)

Förbundsordning för Höglandets räddningstjänstförbund
§ 1 Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Höglandsförbundet för samhällsskydd. Förbundet har sitt säte i Vetlanda.
§ 2 Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Nässjö och Vetlanda. Medlemmarna har en positiv
hållning till en utökning av antalet medlemmar.
§ 3 Ändamål med mera
Förbundets syfte är att verka för en trygg och säker miljö i medlemskommunerna i såväl freds- som krigstid.
Förbundet ska:
 svara för ett gemensamt handlingsprogram för räddningstjänst, i enlighet med vad som åvilar
respektive kommun enligt Lag om skydd mot olyckor 2003:789,
 svara för verksamhet som åvilar respektive kommun enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor
(2010:1011),
 svara för områdets sotningsverksamhet,
 tillse att kunskapsnivån hos medlemskommunernas medarbetare säkerställs i enlighet med vad som
stadgas i Lag om skydd mot olyckor/SRVFS 2004:3 samt i tillämpliga delar i Arbetsmiljölagen
1977:1160. Ansvaret för att utbildningsnivån uppnås tillfaller medlemskommunerna.
 svara för tillsyn enligt Lag om sprängämnesprekursorer 2014:799,
 i övrigt åta sig uppgifter i anslutning till sin expertroll,
 aktivt delta i, och samarbeta med, medlemskommunerna i deras respektive verksamhet.
Förbundet ska samordna medlemskommunernas arbete med:
 handlingsprogram för förebyggande arbete enligt Lag om skydd mot olyckor 2003:789,
 att utveckla och förstärka det interna skyddet,
 de skyldigheter som faller utifrån Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2006:554,
 brottsförebyggande processer.
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Å Vetlanda kommuns räkning ska förbundet även samordna arbetet med:
 folkhälsofrågorna.
Å Nässjö kommuns räkning ska förbundet även samordna arbetet med:
 psykosocialt omhändertagande (POSOM).
§ 4 Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. För förbundsdirektionen gäller reglemente enligt bilaga 1
till förbundsordningen.
§ 5 Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionen, som också utgör nämnd för medlemskommunerna enligt 3 kap. 11 § Lag om skydd
mot olyckor, ska bestå av sex ledamöter jämte sex ersättare. Vardera medlemskommunen, Nässjö och
Vetlanda, utser tre ledamöter jämte tre ersättare. Vid eventuell utökning av antalet förbundsmedlemmar i
förbundet kan antalet ledamöter och ersättare för samtliga deltagande kommuner minskas.
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid ska bestämmelserna i 3
kap. 23 och 24 §§ och 4 kap. 23a § första stycket Kommunallagen tillämpas. Val av ledamot och ersättare ska
avse ordinarie valperioder av allmänna val.
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter, ordförande samt vice ordföranden.
Ordförandeposten bör innehas av Nässjö kommun och vice ordförande av Vetlanda kommun.
För kallelse inför ny mandatperiod svarar kommunfullmäktiges ordförande i Vetlanda. Vid förfall för ledamot
tjänstgör ersättare från samma parti, i första hand från egen kommun i andra hand från övrig medlem samt i
tredje hand från annat parti från egen kommun eller därefter övrig medlem. Ersättarna tjänstgör i den
turordning som kommunfullmäktige har bestämt vid valet. Om ersättarna har utsetts vid ett proportionellt val
inträder istället ersättare enligt den ordning som beskrivs i Lag om proportionellt valsätt.
§ 6 Revisorer
Förbundet ska ha två revisorer. Kommunfullmäktige i Vetlanda utser revisorerna. Valet ska föregås av samråd
med och nominering från övriga medlemmar. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna
och ersättarna i förbundsdirektionen.
§ 7 Initiativrätt
Ärende i direktionen får väckas genom:
 ledamot i direktionen,
 förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.
§ 8 Närvarorätt
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara
och yttra sig vid direktionens sammanträden. Personalföreträdare har rätt att närvara vid direktionens
sammanträden i enlighet med gällande lagstiftning.
Vid sammanträden då direktionen behandlar budget och bokslut ska dessa vara öppna för allmänheten, så
kallade öppna sammanträden.
§ 9 Kungörelse och tillkännagivanden
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokolljustering, övriga tillkännagivanden samt kungörelse
om sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska anslås på förbundets anslagstavla och på varje
förbundsmedlems anslagstavla.
§ 10 Kostnadstäckning
Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag
från förbundsmedlemmarna. Bidragen utbetalas kvartalsvis i förskott.

Kostnaderna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna enligt princip om invånarrelaterad fördelning.
Befolkningsantalet den 1 januari ska gälla för påföljande budgetår.
Förbundet får för sin verksamhet uppta lån till ett sammanlagt belopp om högst 15 miljoner kronor. Lån får
upptas utan borgensåtagande från medlemskommunerna.
Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande.
Förbundet får heller inte bilda, eller förvärva andelar/aktier i företag utan förbundsmedlemmarnas
godkännande.
§ 11 Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i räddningstjänstförbundet tillgångar och skulder i
förhållande till förbundsmedlemmarnas ansvar enligt § 10.
Nu angivna fördelningsgrund gäller för att täckande av brist för det fall förbundet skulle sakna medel att
betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som
föranleds av förbundets upplösning.
§ 12 Budget och ekonomisk styrning
Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet och dess medlemsavgift i samråd med
medlemskommunerna. Direktionen ska samråda med medlemmarna om förslaget till nästkommande års
budgetram senast under april månad.
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Dessutom ska det finnas
en upprättad plan för ekonomin för den kommande treårsperioden.
Direktionen ska fastställa budgeten senast under septembermånad. Budgetförslaget ska vara tillgängligt för
allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 10 § kommunallagen. När budgeten fastställs bestämmer
direktionen storleken på avgifterna som medlemmarna ska utbetala till förbundet enligt grunderna i § 10.
Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt, eller om större investeringar, ska samråd ske med
förbundsmedlemmarna.
Av § 3 framgår att innan direktionen beslutar om förändringar eller tillägg till handlingsprogrammet
räddningstjänst ska yttrande inhämtas från förbundsmedlemmarna.
Direktionen ska avlämna kvartalsrapporter över verksamheten och överlämna dessa till
förbundsmedlemmarna.
§ 13 Ersättningar
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i
direktionen samt till revisorer och revisorsersättarna ska följa de ersättningar som gäller för förtroendevalda i
Vetlanda kommun.
§ 14 Uppsägning och utträde
Höglandets räddningstjänstförbund är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur
förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och utträdande förbundsmedlem bestäms i
en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de
andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då medlemmen utträder ur förbundet,
om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna.
De kvarvarande förbundsmedlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning
av utträdet.
§ 15 Likvidation och upplösning
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden enligt § 14
är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av
likvidator.
Vid skifte av förbundets bibehållna tillgångar i anledning av likvidation ska den i § 1 angivna
fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas.

När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom, i den mån det behövs för likvidationen,
förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får
tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska en slutredovisning avges för sin förvaltning.
Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av
skiftet av bibehållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till
slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och
vårda de handlingar som tillhör förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga förbundsmedlemmar är
förbundet upplöst.
§ 16 Tvister
Tvist mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig
överenskommelse, avgöras i domstol.
§ 17 Bildandet och ändringar i förbundsordningen
Förbundet är bildat från och med den 1 januari 2002 och ansvarar för den tidpunkten för den verksamhet
som medlemmarna enligt § 3 har överlämnat till förbundet.
Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktigeförsamlingar.
Bilagor
1. Reglemente för kommunalförbundets direktion
2. Särskilda frågor av allmän förbundskaraktär

