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1 § Namn och säte 

§1.1 Kommunalförbundets namn

Räddningstjänsten Sydost.

§ 1.2 Säte

Förbundet har sitt säte i Kalmar.

2 § Medlemskommuner 

2.1 Medlemmar i kommunalförbundet 

Kalmar kommun, Emmaboda kommun, Torsås kommun, Nybro kommun, Mörbylånga 

kommun, Borgholm kommun, Högsby kommun, Mönsterås kommun och Oskarshamns 

kommun. 

3 § Ändamål och uppdrag 

3.1 Skydd mot olyckor 

Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar 

kommunerna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt lag (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor. Nämnda uppgifter utgör bastjänsterna i förbundet.  

3.2 Planarbete 

Förbundet ska på begäran biträda kommunerna med sak kompetens inom området. 

3.3 Övriga tjänster  

Kommunalförbundet kan åt förbundsmedlem, efter särskild överenskommelse, utföra 

uppgifter i nära anslutning till de lagstadgade uppgifterna. Kommunalförbundet får även 

utföra sådana uppdrag åt annan än medlem under förutsättning att uppdragen inte strider mot 

kommunallagens regler om den kommunala kompetensen eller annan författning. 

3.4 Räddningstjänst under höjd beredskap 

Kommunalförbundet ansvarar även för räddningstjänst under höjd beredskap. 

3.5 Extraordinär händelse 

Vid en extraordinär händelse enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, kan förbundet mot 

ersättning för merkostnader enligt särskild överenskommelse biträda medlemmarna i den 

omfattning handlingsprogrammet för räddningstjänst tillåter. 

3.7 Brandvatten  

Förbundsmedlemmarna ansvarar var och en för att brandposter finns i enlighet med vad som 

anges i gällande handlingsprogram för räddningstjänst samt att förbundet har aktuella kartor 

som utvisar brandposternas läge. Förbundsmedlemmarna har motsvarande ansvar för 

eventuella branddammar. Förbundsmedlemmarna ska svara för tillsyn, underhåll och skötsel 

av brandposter och branddammar. 



4 § Organisation 

4.1 Förbund 

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. 

4.2 Förbundsdirektion 

För förbundsdirektionen gäller reglemente enligt bilaga 1 till förbundsordningen. 

4.3 Möjlighet till Utskott och beredning 

Direktionen får tillsätta de organ den anser behövs. Utskott kan tillsättas, likaså olika 

beredningsorgan. Delegation kan beslutas enligt kommunalrättens regler.  

5 § Förbundsdirektionen 

5.1 Räddningsnämnd 

Förbundsdirektionen utgör räddningsnämnd enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor för 

förbundsmedlemmarna.  

5.2 Direktionen och tillsättning 

Under innevarande mandatperiod samt verksamhetsår 2023 består direktionen av 

förbundsmedlemmarnas respektive ordförande i kommunstyrelsen samt en ersättare från 

vardera kommun.    

Under förbundets uppstartsår 2022, är direktionens uppdrag att i samråd med 

medlemskommunerna fatta de beslut och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 

medlemskommunernas räddningstjänstverksamheter kan överflyttas i förbundets regi från 

1/1 2023. 

Från 2024 ska direktionen bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare enligt nedan. 

Kalmar kommun utser tre ledamöter och tre ersättare.  

Nybro kommun utser en ledamot och en ersättare.  

Emmaboda kommun utser en ledamot och en ersättare.  

Torsås kommun utser en ledamot och en ersättare.  

Borgholm kommun utser en ledamot och en ersättare.  

Mörbylånga kommun utser en ledamot och en ersättare.  

Högsby kommun utser en ledamot och en ersättare.  

Mönsterås kommun utser en ledamot och en ersättare.  

Oskarshamn kommun utser en ledamot och en ersättare. 

Inför 2025 skall medlemskommunerna utvärdera förbundsordningen inklusive direktionens 

sammansättning. Eventuella förändringar medför revidering av förbundsordningen.  



5.3 Val av ledamot 

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat fr.o.m. den 1 

januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. I fråga om valbarhet 

och sättet att utse ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen ska kommunallagen 

tillämpas.  

5.4 Direktion och mandatperiod 

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två vice 

ordförande. Innehavare av posterna ska normalt komma från olika kommuner.  

5.5 Ersättande ledamot 

I första hand kallar ordinarie ledamot sin personlige ersättare, i andra hand ersättare från 

samma kommun, i sista hand ersättare från annan kommun och då med början hos den 

kommun som har högst andel i förbundet och sedan de kommuner som kommer närmast efter 

i ordning som avgörs av medlemskommunernas medlemsavgift. 

6 § Revisorer 

6.1 Revisorer 

Varje förbundsmedlem utser en förtroendevald revisor. 

6.2 Reglemente för revisorer 

För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente enligt bilaga 2 till förbundsordningen. 

6.3 Val av revisorer 

Revisorer väljs för en mandattid om fyra år räknat fr.o.m. den 1 januari året efter det att val 

till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. I fråga om valbarhet och sättet att utse 

ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen ska kommunallagen tillämpas.  

Revisorerna utser inom sig en ordförande. Revision sker i enlighet med bestämmelserna om 

revision i kommunallagen och god revisionssed. Revisionsreglemente ska antas av förbundets 

medlemskommuners kommunfullmäktige efter förslag från förbundets förtroendevalda 

revisorer. 

6.4 Revision 

Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 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 resp. kommuns egen årsredovisning och 

revisionsberättelse.  

7 § Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får väckas av ledamot i direktionen samt av förbundsmedlem genom 

framställan från kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.  



8 § Närvarorätt 

8.1 Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande hos förbundsmedlemmarna har alltid 

rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med förbundsdirektionen.  

8.2 Direktionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i 

direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.  

8.3 Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentligt. 

9 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 

9.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 

tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets anslagstavla. För kännedom ska anslag 

dessutom ske på varje medlemskommuns anslagstavla.  

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

anslagstavla och för kännedom på varje medlemskommuns anslagstavla.  

10 § Arkiv 

Direktionen är arkivmyndighet enligt arkivlagen. Direktionen får genom avtal med medlem 

överlåta sitt ansvar enligt lagen vad avser den beredande och verkställande funktionen och att 

vara arkivdepå. Om förbundet upplöses ska dess arkivhandlingar överlämnas till Kalmar 

kommuns arkivmyndighet.  

11 § Teknik, system och IT 
Kalmar kommun är driftpartner mot förbundet avseende IT-infrastruktur, telefoni, 

datorarbetsplats, utskrifter, extern webbplats, grundläggande systemstöd för stödfunktioner, 

verksamhetsunika systemstöd. Ersättning utgår enligt särskild ekonomisk reglering.  

12 § Andel i tillgångar och skulder 

12.1 Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar 

och skulder i förhållande till respektive förbundsmedlems ansvar.  

12.2 Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i 

enlighet med angiven fördelningsgrund.  

12.3 Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar 

om kommunalförbundet skulle komma att upplösas.  

12.4 Kommunalförbundet ska inte äga några fastigheter 



13 § Fördelning av förbundets nettokostnader 

13.1 Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks av andra 

intäkter hanteras genom att medlemskommunerna köper verksamhet av förbundet. Därvid 

svarar varje kommun för den kommunens kostnader för sådana åtgärder som upptas nedan 

under 12.5  

Medlemsbidraget erläggs till kommunalförbundet månadsvis i förskott. 

13.2 Medlemskommunernas andel i kommunalförbundets tillgångar och skuld liksom andelen 

av förbundets kostnader för verksamhet (enligt generell norm) som täcks genom köp av 

verksamhet justeras årligen enligt en modell som består av tre komponenter. 

1. Förändrade befolkningsandelar. Totalt antal invånare i respektive

medlemskommun enligt Statistiska Centralbyrån (SCB).

2. Förändrade invånarantal. Ökning eller minskning av antalet invånare enligt

SCB.

3. Pris- och löneökningar kompenseras enligt Prisindex kommunal verksamhet

(PKV) som tas fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

13.3 Årligen i april månad gör förbundet en beräkning av de ingående variablerna med 

följande utgångspunkter: 

• SCB:s befolkningsstatistik för föregående år jämfört med utfallet för året dessförinnan

används som grund för förändring av befolkningsandelar och förändrat antal invånare

i respektive medlemskommun.

• SKR:s senaste bedömning av PKV-index förändring utgör grund för kompensation

drivet av pris- och löneökningar. Utfallet föregående år används som

uppräkningsfaktor.

13.4 Kostsamma räddningsinsatser 

I samband med sådana räddningsinsatser som avses i 7 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd 

mot olyckor ska dock endast de medlemskommuner som berörts svara för de extra kostnader 

räddningsinsatsen medfört varför ovan angiven fördelningsgrund inte ska gälla för en sådan 

situation. Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken 

ska den kommunens skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för 

statsbidragsansökan. 

14 § Lån och borgen 

Kommunalförbundet får ta upp lån, ingå borgen eller annan förbindelse efter godkännande i 

förbundets direktion. Information om ovanstående ska delges medlemskommunerna vid det 

årliga mötet där förbundet sammankallar för att samråda, informera om och analysera 

verksamheten. Om borgen ingås gäller i fråga om ansvar fördelningsregeln i 12.  



15 § Förbundsmedlems insyn och samråd 

15.1 Samråd ska ske med förbundsmedlemmarna innan direktionen fattar beslut i frågor av 

principiell betydelse eller av större vikt. Samråd med förbundsmedlemmarna enligt första 

stycket ska ske i bl.a. frågor om avtal av större omfattning, betydande investeringar eller 

viktigare ändringar i övrigt i verksamheten. Ett av samrådets syften är att avgöra om besluten 

skall hanteras i medlemskommunernas fullmäktige.  

15.2 Medlemskommunerna har rätt till insyn i kommunalförbundet. Förbundet ska utan 

anmodan tertialvis överlämna en prognos över det ekonomiska utfallet liksom över utfallet av 

verksamheten. Om medlemskommun så begär ska det ekonomiska utfallet kunna redovisas 

månatligen. Förbundet ska utan anmodan till respektive medlem överlämna de rapporter som 

kan erfordras för att medlemmarna ska få en tillfredsställande bild av förbundet. Förbundet 

ska på anmodan av medlemskommun till denna lämna den information kommunen kan 

efterfråga till det forum kommunen anvisar.  

15.3 Kommunalförbundet ska ha ett beredningsorgan (medlemsforum) samt en eller flera 

samrådsgrupper bestående vardera av minst en företrädare för varje medlemskommun. 

Förbundet ska löpande informera dessa om utvecklingen av ekonomin och verksamheten samt 

inhämta gruppernas råd och synpunkter i dessa ärenden. Det ankommer på respektive grupp 

att närmare precisera formerna, innehållet och omfattningen av denna verksamhet. 

Sammankallande för medlemsforum ska vara medlemskommunerna. 

15.4. Direktionen ska lämna medlemmarnas kommunstyrelser erforderligt underlag i form av 

yttranden och upplysningar där så begärs.  

16 § Taxor och avgifter 

Förbundsdirektionen fastställer taxor och avgifter efter godkännande i respektive 

medlemskommuns fullmäktige. Intill dess att samtliga fullmäktige godkänt taxor och avgifter 

fortsätter tidigare taxor och avgifter att gälla. 

17 § Budgetprocess, uppföljning av ekonomi och verksamhet 

17.1 Direktionen ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de ekonomiska 

ramar och enligt de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad förbundsmedlemmarna anger som 

budgetförutsättningar. Ambitionen är att sådana ramar från förbundsmedlemmarna ska kunna 

lämnas för längre tidsrymd än ett år åt gången.  

17.2 Budgeten för nästkommande år ska fastställas av direktionen, i samband med 

fastställande av budget beslutas också om medlemsavgift.  

17.3 Budgetarbetet ska samordnas med medlemskommunernas budgetarbete. Under 

budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.  



17.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en 

ekonomisk plan för den därpå följande tvåårsperioden. 

17.5 Förbundet beslutar själv vilka enskilda investeringar förbundet har behov av att göra.  

Förbundet ska finansiera de ökade kostnaderna (avskrivningar, ränta, eventuellt andra 

driftskostnader) som blir följden av investeringarna inom tilldelad driftbudget. 

17.6 Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan 

förbundsmedlemmarnas godkännande.  

17.7 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 10 § 

i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse 

om sammanträdet ska utfärdas.  

17.8 Direktionen ska avlämna tertialrapporter (per den siste april, augusti och december) till 

förbundsmedlemmarna. 

18 § Planeringsprocess 

Direktionen har att fastställa handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet samt 

räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska upprättas i samverkan med 

förbundsmedlemmarna. Förändringar och tillägg till planerna ska också beredas i samverkan 

med förbundsmedlemmarna.  

19 § Utträde samt inträde 

19.1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från 

slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena 

mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan 

samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i 

förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om 

inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna.  

19.2 De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med 

anledning av utträdet.  

19.3 Förbundsdirektionen kan föreslå att ny medlem får ingå i förbundet. Ansökan från ny 

medlem ska behandlas av direktionen. Beslut om ny medlems inträde i förbundet fattas av 

respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. Ny medlem har antagits när samtliga 

fullmäktigebeslut fattats och en ny förbundsordning antagits av förbundsmedlemmar. Ett 

separat överlåtelseavtal upprättas mellan förbundet och ny medlem och undertecknas efter att 

det godkänts av respektive medlemskommun. 



20 § Likvidation och upplösning 

20.1 Förbundet ska träda i likvidation om mer än hälften av förbundsmedlemmarna genom 

samstämmiga beslut i respektive medlemskommuns fullmäktige fattat beslut härom. 

20.2 Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator. 

20.3 När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge 

slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess 

helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till 

slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.  

20.4 Till slutredovisningen ska fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av förbundets 

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

20.5 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 

förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 

förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.  

20.6 Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.  

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 

förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 

förbundsmedlemmar är förbundet upplöst. 

20.7 En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av 

direktionen, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år 

från det slutredovisningen delgavs medlemmen.  

21 § Tvister 

Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig 

uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande.  

22 § Arvoden 

Förbundets ledamöter, ersättare och revisorer ska erhålla ersättning i enlighet med de 

bestämmelser som tillämpas för förtroendevalda i Kalmar kommun. Beslut om arvoden och 

andra ekonomiska förmåner fattas i direktionen. 



23 § Ändringar i förbundsordningen 

23.1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av 

förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. Beslutet är gällande när fullmäktigebesluten 

vunnit laga kraft.  

23.2 Denna förbundsordning gäller från och med när beslutet om att bilda räddningsförbundet 

vunnit laga kraft i samtliga medlemskommuner.  

Antagen av:  

Kommunfullmäktige i Kalmar 2022-03-28
Kommunfullmäktige i Emmaboda 2022-03-28
Kommunfullmäktige i Torsås 2022-03-14
Kommunfullmäktige i Nybro 2022-03-21
Kommunfullmäktige i Mörbylånga 2022-03-28
Kommunfullmäktige i Borgholm 2022-03-21
Kommunfullmäktige i Högsby 2022-03-07
Kommunfullmäktige i Mönsterås 2022-03-28
Kommunfullmäktige i Oskarshamn 2022-03-14




