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Förslag till Förbundsordning 
 

Fastställd av tjänstemannagruppen den 22 april 2012. 

 

Denna förbundsordning ersätter tidigare förbundsordning för kommunalförbundet Sydöstra 

Skånes Räddningstjänstförbund. 

§ 1 Medlemmar 

Förbundsmedlemmar är kommunerna Ystad, Tomelilla, Simrishamn och Sjöbo. 

§ 2 Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF, och har sitt 

säte i Ystad. 

 

§ 3 Ändamål, syfte med mera 

Förbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra och fullfölja skyldigheter som åvilar 

kommunerna enligt lag om skydd mot olyckor och annan lagstiftning om olycksförebyggande 

och olycksavhjälpande insatser.  

I förbundets uppgifter ingår inte sådant olycksförebyggande arbete som kommunala 

sektorsansvariga myndigheter inom ramen för sina respektive verksamheter har att beakta enligt 

för varje myndighet relevant lagstiftning. Förbundet ska dock på begäran biträda 

förbundsmedlemmarna med erforderlig kompetens även inom sådana områden, t ex plan- och 

byggprocessen. 

Förbundet kan i övrigt åta sig uppgifter i nära anslutning till dess lagstadgade verksamhet. För 

fullgörandet av uppdrag som ej omfattas av denna förbundsordning  ska avtal upprättas och 

ersättning erläggas av den eller de förbundsmedlemmar som begärt uppdraget. 

 

§ 3.1 Syfte 

SÖRF ska tillsammans med kommunerna och andra samhällsfunktioner, förebygga och avhjälpa 

olyckor så att kommunerna långsiktigt drabbas av färre olyckor och lägre skadekostnader på 

grund av olyckor.  

Ansvaret för trygg- och säkerhetsarbete följer verksamhetsansvaret i respektive kommun. SÖRF 

övertar inte något sådant ansvar.   

SÖRF ska stödja kommunernas åtgärder inför och vid extraordinära händelser samt stödja 

kommunernas säkerhetsarbete. 

 

§ 3.2 Verksamhetens avgränsning 

SÖRF ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna 

enligt: 
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•Lag (2010:868) om brandfarliga och explosiva varor 

•Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor 

•Lag (2003:778) om skydd mot olyckor avseende rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 

av fasta förbränningsanläggningar 

•Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap vad avser underhåll av varningsanläggningar 

 

Utöver detta är SÖRF:s huvudsakliga uppdrag att arbeta och stödja förbundsmedlemmarna med: 

•Lag om skydd mot olyckor (2003:778) med undantag när kommunen är att betrakta som 

enskild (kap 2). Detta i samverkan med andra regionala resurser, t.ex. polisen. 

•Analys och planering  

•Utbildning och övning 

 

SÖRF ska medverka i kommunernas 

 •Riskhänsyn i samhällsplaneringen samt brandtekniskt byggnadsskydd enligt plan- och bygglag 

•Risk- och sårbarhetsarbete 

•Brottsförebyggande verksamhet 

•Folkhälsoförebyggande verksamhet 

SÖRF ska stödja sådan frivilligverksamhet inom räddningstjänstområdet som ligger i linje med 

SÖRF:s syfte och mål. (Räddningsvärn samt ungdomsbrandkår) 

 

§ 3.3 Verksamhetens mål 

Antalet olyckor ska minska 

Det yttersta målet med den förebyggande verksamheten är att antalet olyckor ska minska och att 

skadekostnaderna av de olyckor som ändå uppstår ska minska. Kommunerna vill följa hur 

antalet olyckor minskar över tid så att kommunerna kan prioritera åtgärder över hela skalan av 

olika typer av olyckor. 

SÖRF ska, tillsammans med andra myndigheter som arbetar olycksförebyggande, bidra med 

underlag för att de totalt sett inträffade olyckorna inom en kommun ska minska. Detta ska ske 

inom ramen för den väl utvecklade samverkan som finns idag. 

Den enskildes förmåga ska öka 

SÖRF ska stärka den enskildes förmåga att själv förebygga risken för och konsekvenserna av 

samt minska effekterna av olyckor. Målet är att den enskilde vid varje räddningsinsats har 

påbörjat skadeavhjälpande åtgärder innan räddningstjänsten anländer till olycksplatsen.  

Responstiderna ska minska 

En avgörande faktor för en effektiv insats är den tid det tar från larm till att räddningsinsatsen 

påbörjas (responstid). SÖRF ska verka för att förkorta nuvarande responstider genom att prova 

de metoder som nationellt växer fram. 
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§ 3.4 Policys 

Mångfald 

SÖRF ska främja mångfald och jämställdhet genom att i fråga om arbete, anställningsvillkor 

och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, tillvarata alla människors 

kunskaper och möjligheter. Kommunerna vill följa hur mångfalden utvecklas i SÖRF. 

Miljö 

Länsstyrelsen i Skånes såväl som medlemskommunerna i SÖRF har utformat klimatmål. 

Kommunerna vill följa hur SÖRF bidrar till de regionala och lokala miljömålen. 

 

§ 3.5 Ekonomiska och finansiella mål 

Ekonomin ska vara i balans. SÖRF ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt. 

Det egna kapitalet ska vara >0. Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader 

ska vara > 0 kr och prognosavvikelsen vara <1 %. 

§ 4 Varaktighet 

Förbundet är bildat för obestämd tid. 

§ 5 Organisation 

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. För förbundsdirektionen gäller reglemente 

enligt bilaga 1 till förbundsordningen. 

Direktionen äger rätt att inrätta utskott samt de övriga organ som behövs för verksamheten. 

 

§ 6 Förbundsdirektionens sammansättning, mandatperiod m m  

Förbundsdirektionen ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare.  

Tre ordinarie ledamöter och tre ersättare utses av Ystads kommun. Tomelilla, Sjöbo och 

Simrishamns kommuner utser två ordinarie ledamöter och två ersättare vardera. 

Kommunstyrelsernas ordförande ska inte utses till ledamöter i direktionen. 

Förbundsdirektionen väljs för fyra år. Mandatperioden räknas fr o m den 1 januari året efter det 

år då val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. 

§ 7 Revisorer 

Förbundet ska ha fyra revisorer. Revisorerna väljs formellt av kommunfullmäktige i Ystads 

kommun. Kommunerna nominerar en revisor vardera. Revisorer väljs för samma mandatperiod 

som direktionen.  

Revisionsberättelse och revisionsrapporter ska tillställas varje förbundsmedlem senast den sista 

mars. Varje fullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. 

För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente enligt bilaga 2 till förbundsordningen.. 
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§ 8 Rätt att anhängiggöra ärenden i direktionen 

Utöver ledamot av förbundsdirektion äger varje förbundsmedlem var för sig eller flera i 

förening rätt att anhängiggöra ärenden i direktionen genom framställan av kommunfullmäktige 

eller kommunstyrelsen. 

 § 9 Yttranderätt 

Innan beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt fattas ska förbundsmedlemmarna 

beredas möjlighet att avge yttrande.  

 

§ 10 Närvarorätt 

Kommunstyrelsens ordförande hos respektive förbundsmedlem äger rätt att närvara vid 

sammanträde med direktionen och har rätt att yttra. 

 

§ 11 Samråd 

För att betona medlemskommunernas roll som ägare ska ett medlemsforum bildas bestående av 

medlemskommunerna och direktionen. Ystads kommun ska kalla till minst två möten årligen 

med medlemsforumet. 

 

§ 12 Kungörelser och andra tillkännagivanden 

Tillkännagivanden av protokolljustering liksom kungörelse av allmän betydelse ska ske på 

kommunalförbundets anslagstavla. För kännedom ska anslag dessutom ske på varje 

medlemskommuns anslagstavla. 

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets 

anslagstavla och för kännedom på varje medlemskommuns anslagstavla. Budgetmötet ska vara 

offentligt, vilket ska framgå av kungörelsen. 

 

§ 13 Lån, borgen m m  

Förbundet får uppta lån för finansiering av investeringar inom den ram som har fastställts av 

förbundsmedlemmarna. Sådana lån ska säkerställas genom solidarisk borgen från 

förbundsmedlemmarna. Borgensåtagandet ska genom särskilt avtal mellan 

förbundsmedlemmarna begränsas till respektive medlems andel av de totala medlemsavgifter 

som förbundet erhåller det aktuella året.  

Förbundet får därtill uppta kortfristiga lån av Ystads kommun för den löpande verksamheten. 

Förbundet har rätt att ingå avtal om leasing i de fall sådan bedöms vara mest ekonomiskt 

fördelaktig. Direktionen ska besluta om riktlinjer för när leasing får användas som finansiering. 

Information om tecknade leasingavtal ska lämnas till förbundsmedlemmarna vid 

medlemssamråd. 

Förbundet får i övrigt inte uppta lån, ingå borgensförbindelse eller annan liknande 

ansvarsförbindelse eller bilda eller förvärva bolag/företag utan samtliga förbundsmedlemmars 

godkännande. 
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§ 14 Budgetprocess 

Direktionen ska samråda med kommunerna om budgeten senast den 30 april. Förbundet ska 

tillställa medlemskommunerna budgetunderlaget senast två veckor före samrådet.  

Direktionen ska senast 30 juni fastställa förbundets ram för det kommande året och en plan för 

de två följande åren.  

Direktionen ska fastställa förbundets detaljbudget senast 30 november.  

Ekonomisk uppföljning ska ske tertialvis och liksom delårsbokslut och bokslut tillställas 

förbundsmedlemmarna. Årsredovisningen ska godkännas och lämnas senast under marsmånad 

året efter det år som redovisningen avser till förbundsmedlemmarna för beslut om ansvarsfrihet.  

§ 15 Andel i tillgångar och skulder. 

Förbundsmedlemmarna har för varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till vad varje förbundsmedlem tillskjuter i medlemsbidrag till förbundet. Denna 

fördelningsgrund ska även tillämpas vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder 

med anledning av förbundets upplösning eller förbundsmedlems utträde ur förbundet.  

§ 16 Kostnadstäckning 

Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den mån dessa ej täcks på annat sätt, täckas 

genom bidrag från kommunerna. 

Bidragen ska fördelas i proportion till befolkningstalet i respektive medlemskommun vid 

utgången av det närmast föregående kalenderåret.  

§ 17 Lokaler 

Förbundsmedlemmarna ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för SÖRFs verksamhet. 

Hyreskostnad ska beräknas enligt självkostnadsprincipen.  

§ 18 Räddningsinsatser med kostnader som överstiger den 
kommunala självrisken 

Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken 

ska den kommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till 

grund för statsbidragsansökan. Självrisken ska belasta förbundets ekonomi. 

 

§ 19 Ersättning till förtroendevalda i förbundet 

Arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i förbundet, dvs ledamöter, ersättare i 

direktionen och revisorer ska vid varje tillfälle utgå i enlighet med de regler som gäller för 

förtroendevalda i Ystads kommun. Ersättning ska utgå med 1 prisbasbelopp till ordförande och 

0,5 prisbasbelopp till vice ordförande 

§ 20 Uppsägning och utträde  

Förbundsmedlem äger alltid rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden för sådant utträde är 

tre år räknat från ingången till den kalendermånad då uppsägning sker.  
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De kvarvarande Förbundsmedlemmarna ska upprätta ett fullständigt bokslut per utträdesdagen 

med tillämpning av de redovisningsprinciper som tillämpades vid upprättandet av det senast 

innan uppsägningen upprättade bokslutet. Bokslutet ska upprättas i samråd med förbundets 

revisorer. 

Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 

förbundsmedlemmen ska bestämmas i särskild överenskommelse mellan samtliga 

förbundsmedlemmar.  

Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och 

skulder som avser det år då förbundsmedlem utträder ur förbundet om inte annat avtalas mellan 

förbundsmedlemmarna. 

När en medlem utträtt ur förbundet upphör dennes ansvar för förbundets skulder om inte annat 

avtalas mellan förbundsmedlemmarna. 

De kvarvarande förbundsmedlemmarna antar de ändringar av förbundsordningen som behövs 

med anledning av utträdet. 

§ 21 Likvidation och upplösning av förbundet. 

Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde ur förbundet när 

uppsägningstiden i § 19 är till ända ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i dess egenskap av likvidator.  

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i § 

14 angivna fördelningsgrunden tillämpas. 

När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen 

förvandlas till penningmedel genom försäljning på offentlig auktion eller annat lämpligt sätt. 

Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 

När förbundsdirektionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge 

slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som 

avser likvidationen i sin helhet med särskild redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till 

förvaltningsberättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till 

slutredovisningen ska också bifogas förbundsdirektionens beslut om vilken av 

förbundsmedlemmarna som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 

Förbundsmedlem som ej är nöjd med redovisning eller skifte som förrättats av 

förbundsdirektionen får väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år 

från det att slutredovisningen delgavs förbundsmedlemmen. 

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 ytterligare likvidationsåtgärder 

ska likvidationen fortsättas. 

§ 22 Tvist 

Tvist mellan förbundet och en eller flera av förbundsmedlemmarna ska avgöras av allmän 

domstol enligt svensk rätt. 

§23 Ändringar i förbundsordningen 

Förbundsordningen ändras efter samstämmiga beslut i varje kommuns fullmäktige.  

 



Version 1.11  

7 

 

  



Version 1.11  

8 

 

Förslag till reglemente för direktionen i SÖRF 
Reglemente för förbundsdirektionen i kommunalförbundet Sydöstra Skånes 

Räddningstjänstförbund 

§ 1 

Förbundsdirektionens roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om 

verkställande och förvaltande angelägenheter i SÖRF. 

Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts för 

kommunalförbundet enligt förbundsordningen och ägardirektiv. 

§ 2 

Förbundsdirektionen har rätt att fastställa taxor och avgifter inom sitt verksamhetsområde, efter 

yttrande från förbundsmedlemmarna.  

 

 § 4  

Förbundsdirektionen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Ordförande väljs för 

samma period som direktionen i övrigt. Vice ordförande väljs för en mandatperiod om ett år. 

Detta uppdrag ska växla mellan de förbundsmedlemmar som inte innehar ordförandeuppdraget. 

Om ordförande eller vice ordförande inte kan fullgöra ordförandeuppdraget ska den till åldern 

äldste ledamoten av förbundsdirektionen fullgöra ordförandeuppdraget.  

Ersättare ska kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. För frånvarande ledamot får endast 

ersättare från samma kommun tjänstgöra. Förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige 

bestämmer i övrigt ordningen för inkallande av ersättare. 

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra 

sedan handläggningen av ärendet slutförts. 

Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har inte rätt att få sin mening 

antecknad i protokollet. 

§ 5. 

Behöriga att mottaga delgivning för förbundet är ordförande, vice ordförande och verkställande 

tjänsteman, var för sig. 

§ 6. 

Förbundets firma tecknas av ordförande eller vid förfall för denne av vice ordförande eller av en 

särskild utsedd ledamot, med kontrasignering av verkställande tjänsteman. 

§ 7. 

Kommunalförbundet utgör upphandlande myndighet inom sitt verksamhetsområde. 

Upphandling ska om möjligt samordnas med förbundsmedlemmarnas egen upphandling. 
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§ 8. 

Förbundsdirektionen är arkivmyndighet för verksamhetsområdet. Direktionen är 

personuppgiftsansvarig enlig 3 § personuppgiftslagen. 
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Förslag till reglemente för revisorer i SÖRF 
Reglemente för revisorerna i kommunalförbundet Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund 

1 §. Organisation 
Kommunalförbundet har fyra revisorer, vilka utses enligt förbundsordningens bestämmelser. 

Ordförande utses av revisorerna själva. 

2 §. Revisorernas uppgifter 

Revisionsarbetet ska bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i kommunal 

verksamhet. 

3 §. Budget 

Kommunalförbundet ska tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande. 

4 §. Sakkunniga 

Revisorerna biträds enligt 9 kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som 

behövs. 

Bestämmelserna i 9 kap. 12 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller 

också de sakkunniga som biträder revisorerna. 

5 §. Sammanträden 

Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för fullgörande av 

revisionsuppdraget. Ordföranden får kalla även anlitade sakkunniga och förtroendevalda i 

direktionen. 

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. Av 9 kap. 

15 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv 

ska tas upp i protokoll. 

6 §. Arkiv 

Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs. 

7 §. Revisionsberättelse 

Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 

medlemskommunernas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i 

dess helhet. Överlämnandet ska ske vid sådan tidpunkt att materialet kan behandlas av 

medlemskommunernas fullmäktige samtidigt med respektive kommuns egen årsredovisning och 

revisionsberättelse. 

 

 


