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Reglemente för direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund 
 
 
Politisk organisation 
 
1 § Kommunalförbundets politiska organisation ses över då någon av dess medlemmar så påkallar eller då 
direktionen genom beslut initierar frågan.  
 
 
Sammansättning 
 
2 § Ledamöter och ersättare i kommunalförbundets direktion väljs av förbundsmedlemmarna i enlighet 
med beslutad förbundsordning. De väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då 
val av kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. 
 
Bland ledamöterna i direktionen väljer direktionen en ordförande och en vice ordförande i enlighet med 
vad som stadgas i förbundsordningen, att tjänstgöra den tid, för vilken de blivit valda som ledamöter. 
 
 
Ersättarnas tjänstgöring 
 
3 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde 
skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare 
har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Tjänstgöringsordning för ersättare regleras i förbundsordningen. 
 
Om inte ersättarna valts proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem 
bestämda ordningen. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.  
 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. 
 
Ledamot eller ersättare bör ej inträda i tjänstgöring under pågående handläggning av ett ärende. 
 
 
 
 
 



Inkallande av ersättare 
 
4 § Om en ledamot är förhindrad att vara med vid ett sammanträde eller del av sammanträdet, skall 
ledamoten snarast möjligt anmäla detta till förbundskansliet. Ledamoten ansvarar för att den ersättare, som 
står i tur att tjänstgöra, inkallas till sammanträdet. 
 
 
Ersättare för ordföranden 
 
5 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid 
får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens 
amtliga uppgifter. 
 
 
Sammanträdens tidpunkt 
 
6 § Direktionen bestämmer tid och plats för sina och ev utskotts/beredningars sammanträden. 
 
 
Kallelse till sammanträde 
 
7 § Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden eller under ordförandens inseende. 
 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet.  
 
Kallelsen skall på lämpligt sätt sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast sex dagar före sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör återföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som 
tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.  
 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste 
ledamoten göra detta. 
 
 
Justering av protokoll 
 
8 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
 
En nämnd kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas 
skriftligt innan nämnden justerar den.  
 
 
Reservation 
 
9 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska detta göras 
skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
 
Delgivning 
 
10 § Delgivning till förbundet sker med ordföranden, förbundschefen eller annan anställd som direktionen 
bestämmer. 
 



 
Undertecknande av handlingar 
 
11 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av direktionen skall undertecknas av ordföranden 
eller om ordföranden är förhindrad av förste vice ordföranden eller av en särskilt utsedd ledamot och 
kontrasigneras av anställd som direktionen bestämmer. 
 
I övrigt bestämmer direktionen vem som ska underteckna handlingar. Direktionen får uppdra åt en 
tjänsteman att enligt av direktionen lämnade direktiv underteckna handlingar på direktionens vägnar.  
 
 
Utskott 
 
12 § Direktionen får själv bestämma att utskott/beredning skall finnas. 
 
 
Remissyttrande och samråd 
 
13 § Förbundsdirektionen får från förbundsmedlemmarnas styrelser och nämnder samt tjänstemän 
inhämta de yttranden och upplysningar, som behövs för att direktionen skall kunna fullgöra sina uppgifter. 
Likaså får förbundsmedlemmarna inhämta yttranden från förbundsdirektionen. För större principiella 
frågor samt budgetärenden stadgas samrådsförfarande i särskild ordning i antagen förbundsordning. 
 
 
Chefstjänstemäns deltagande i sammanträden 
 
14 § Vid direktionens sammanträden får, om direktionen inte i särskilt fall beslutar annat, förbundschefen 
och ställföreträdande chef vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna.  
 
Beträffande tjänstemans skyldighet att närvara vid sammanträde och att föredraga ärenden gäller vad som 
är föreskrivet i instruktion eller gäller för befattningen. 
 
 
Handlingar 
 
15 § Handlingar som inkommer till direktionen och som ej är av ringa betydelse, skall genast diarieföras. I 
diariet antecknas dagen, då ärenden eller handling inkommit, det beslut som fattas och datum för beslutet. 
 
 
Processbehörighet 
 
16 § Förbundsdirektionen och förbundschefen får själv eller genom ombud föra kommunalförbundets 
talan i alla mål och ärenden inför domstol och annan myndighet samt vid förrättningar av skilda slag om 
inte någon annan skall göra det på grund av lag eller annan författning.  
 
Direktionen får själv eller genom ombud föra kommunalförbundets talan i mål och ärenden inom sitt 
verksamhetsområde.    
 
     
 
 
 
 


