
  

RÄDDNINGSTJÄNSTEN          FÖRBUNDSORDNING       
ÖSTRA KRONOBERG  1 (5)

  
      

    Dnr 2018/194 -- 003  
 

 

  

 

 

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

ÖSTRA KRONOBERG 

 

 1 § Namn och säte 

Förbundets namn är "Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg". 

Förbundet skall ha sitt säte i Lessebo. 

 

 2 § Medlemmar 

Medlemmar i kommunalförbundet är Tingsryds kommun, Lessebo kommun och 

Uppvidinge kommun. 

 

3 § Ändamål 

Kommunalförbundet ska hålla en för Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge kommuner gemensam 

organisation för skydd mot olyckor med syfte att ge hjälp till självhjälp samt att rädda plötsligt 

hotade värden. 

 

Förbundets huvuduppgifter är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta 

sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor samt att rädda plötsligt hotade värden i 

form av liv, egendom eller miljö. 

 

Förbundets uppgifter framgår närmare i dokumentet ”Ägardirektiv till RÖK” vilket ska tas fram för 

varje mandatperiod. 

 

4 § Tidpunkt för kommunalförbundets bildande 

Kommunalförbundet är bildat den 1 januari 2003. 

 

5 § Organisation 

Förbundet är kommunalförbund med förbundsdirektion. Förbundsdirektionen är tillika nämnd för 

medlemskommunerna enligt 3 kap 11 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, och, nämnd enligt 

26 §, Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) 

 

6 §  Förbundsdirektionen 

Förbundsdirektionen skall bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare. Medlemskommunerna 

skall utse vardera 3 ledamöter och 3 ersättare.  

Representationen kan utgöras av respektive kommunstyrelseordförande och vice 

kommunstyrelseordförande, alternativt utgöras av kommunfullmäktiges ordförande, 1:e vice 

ordförande och 2:e vice ordförande eller av någon annan ledamot i kommunfullmäktige som 

medlemskommunerna har valt.  

I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid 

skall bestämmelserna i kommunallagen 2017:725 4 kap 18, 33 §§ och 9 kap 7 § 

tillämpas. 

Se även bilaga 1: Reglemente för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Östra Kronoberg 
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7 § Revision 

För granskning av kommunalförbundet och dess verksamhet skall finnas 3 revisorer. Revisorerna 

väljes för samma mandatperiod som förbundsdirektionens ledamöter. 

 

Medlemskommunerna utser vardera en revisor. 

För revisorerna gäller av medlemskommunerna bestämt reglemente (bilaga 2). 

 

8 § Kungörelse mm 

Kungörelse och andra tillkännagivanden skall enligt kommunallagen 8 kap 9 §, ske via 

räddningsförbundets hemsida, www.ostrakronoberg.se.  

 

9 § Andel i tillgångar och skulder 

Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets samlade 

tillgångar och skulder i förhållande till förbundsmedlemmens kostnadsandel 

enligt 10 § 2 stycket. 

Nu angiven grund skall även tillämpas vid skifte av förbundets behållna tillgångar, 

med anledning av förbundets upplösning. 

 

10 § Kostnadsfördelning 

Kostnaderna för förbundets verksamhet skall, om de inte täcks på annat sätt, erläggas 

genom bidrag från medlemskommunerna. 

 

Bidraget för år 2003 skall motsvara den kostnad som varje medlem enligt årsredovisningen 

för år 2001 hade för den verksamhet som förs över till förbundet, korrigerad med hänsyn till 

tillfälliga förhållanden under året och större förändringar i budget för 2002. Förbundets totala 

årsvisa medlemsbidrag fördelas procentuellt per medlemskommun enligt följande: 

Tingsryd 37,0% 

Lessebo 25,7%  

Uppvidinge 37,3% 

 

Enligt överenskommelse mellan medlemskommunerna, december 2018, ska Lessebo kommun och 

Tingsryds kommun öka sitt bidrag med 200 000 kronor vardera. Samt att Uppvidinge kommun skall  

få en sänkt kostnad med 400 000 kronor. 

Principerna för fördelningsnyckeln enligt ovan ligger fast till 2027. 

 

Samma fördelningsnyckel skall användas vid såväl kostnadsökning som eventuell återföring av 

medel till medlemmarna till följd av rationaliseringar eller andra kostnadsminskningar. 

 

Vid större inskränkning eller nedläggning av en verksamhet som avsevärt påverkat 

storleken av en medlems bidrag enligt ovan skall förhandlingar tas upp i 

syfte att få till stånd en ekonomisk fördelning som kompenserar medlemmen. 

 

 

Vid stora eller långvariga räddningsinsatser med kostnader som överstiger den kommunala 

självrisken ska den kommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för 

statsbidragsansökan.  

 

http://www.ostrakronoberg.se/
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11 § Styrning och insyn 

 

Medlemsmöten 

Den kommun som vid tillfället innehar ordförandeposten i förbundsdirektionen skall ansvara för 

kallelse och genomförande av mötena. 

Representationen kan utgöras av respektive kommunstyrelseordförande och vice 

kommunstyrelseordförande, alternativt utgöras av kommunfullmäktiges ordförande, 1:e vice 

ordförande och 2:e vice ordförande eller av någon annan ledamot av fullmäktige som 

medlemskommunerna har valt. Representationen på medlemsmötet bör inte vara samma som i 

förbundsdirektionen. 

Medlemsmötet kallar vid behov representanter för förbundsdirektionen, räddningschefen, 

ekonomichefer eller i övrigt den kompetens som anses nödvändig. Kommunstyrelsens ordförande 

och kommuncheferna i respektive medlemskommun har närvaro- och yttranderätt. 

 

Medlemsmöte skall genomföras minst tre gånger årligen och därutöver vid behov. Det första mötet 

skall vara genomfört före februari månads utgång, det andra mötet före april månads utgång och det 

tredje mötet under hösten. Medlemsmötena har till syfte att granska måluppfyllelse utifrån kvalitet 

respektive ekonomi, och, att fastställa s.k. ägardirektiv samt budgetram för kommunalförbundets 

verksamhet under nästkommande budgetår.  

 

Den kommun som vid tillfället innehar ordförandeposten i förbundsdirektionen skall ansvara för 

kallelse och genomförande av mötena. 

  

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen i respektive medlemskommun har yttranderätt 

vid direktionsmöten efter kallelse från direktionen. 

 

Innan förbundsdirektionen beslutar om handlingsprogram, större investering eller ingår principiellt 

viktigt avtal skall medlemskommunerna ges tillfälle att yttra sig. 

 

Medlemskommun äger rätt att väcka ärende i förbundsdirektionen. 

Förbundet får för sin verksamhet uppta lån. Sammanlagd lånesumma får inte vid 

något tillfälle överstiga 30 miljoner kronor. 

Förbundet får inte utan medlemskommunernas godkännande ingå borgen, eller 

bilda, eller förvärva andelar i bolag/företag. 

 

12 § Budgetprocess 

Förbundsdirektionen skall årligen fastställa budget för kommunalförbundet för nästa kalenderår 

inom den ram och de ägardirektiv som medlemskommunerna vid medlemsmöten enats om och 

angivit före april månads utgång. Förbundsdirektionen skall följa den budgetprocess som gäller för 

medlemskommunerna. 

Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för 

ekonomin under den kommande tvåårsperioden. 

 

Av budgeten skall framgå storleken på bidragen som medlemmarna skall erlägga till 

kommunalförbundet enligt grunderna i 10 §. 
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13 § Förbundets varaktighet, utträde och likvidation 

 

Varaktighet 

Förbundet är bildat för obestämd tid. 

 

Utträde 

Utträde enligt kommunallagen 2017:725  9 kap 18 §. 

Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

medlemskommunen 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 medlem utträder om inte annat avtalas mellan medlemmarna. De kvarvarande 

medlemmarna ska anta de ändringar av förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

 

Likvidation 

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde under uppsägningstiden ska 

räddningstjänstförbundet omedelbart träda i likvidation.  

Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidatorer. 

 

När förbundet har trätt i likvidation; 

- får kallelse till förbundets okända borgenärer sökas av förbundsmedlem eller 

likvidatorn 

- skall förbundets egendom, tillgångar och skulder fördelas mellan förbundsmedlemmarna 

varvid fördelningsgrund för verksamhet enligt 10 § ska tillämpas. Sådan egendom som inte 

fördelas mellan medlemmarna skall förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig 

auktion eller på annat lämpligt sätt om inte parterna överenskommer om annat. 

- förbundets verksamhet får fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator; 

- skall direktionen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse 

som rör likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redovisning för 

skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar 

- förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall delges medlemskommunerna. 

 

När berättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemskommunerna, är förbundet upplöst. 

Medlem som inte är nöjd med redovisningen eller skiftet, har rätt att väcka talan om detta mot de 

övriga medlemmarna inom ett år från det att slutredovisningen delgavs medlemmen. 

 

Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning, eller 

om talan väcks mot förbundet, eller om det på annat sätt uppkommer behov av 

en ytterligare likvidationsåtgärd skall likvidationen fortsättas. 

 

14 § Arvoden 

Arvoden till direktionens ledamöter och ersättare, och till revisorer, utgår enligt Tingsryds 

kommuns arvodesbestämmelser för förtroendevalda. 
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15 § Tvist 

Tvist mellan förbundet och medlem skall avgöras av skiljemän, vid skiljeförfarandets 

påkallande, svensk lag därom. 

 

16 § Ändring av förbundsordning 

Ändring av denna förbundsordning skall antagas av direktionen och fastställas av 

medlemskommunerna. 

 

17 § Reglemente 

Fastställande av reglemente för förbundsdirektionen sker samtidigt som beslut fattas om 

förbundsordningen. 

 

 

 

Förbundsordningen beslutad i 

 

Tingsryds kommun, kommunfullmäktige 2019-04-08, § 56 

 

Lessebo kommun, kommunfullmäktige 2019-04-29, § 42 

 

Uppvidinge kommun, kommunfullmäktige 2019-04-23, § 48 


