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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. 

§ 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 
särskilt utsedd ledamot, med kontrasignering av verkställande tjänsteman. 

§ 7. 
Kommunalförbundet utgör upphandlande myndighet inom sitt verksamhetsområde. Upphandling ska 
om möjligt samordnas med förbundsmedlemmarnas egna upphandlingar. 
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§ 8. 
Förbundsdirektionen är arkivmyndighet för verksamhetsområdet. Direktionen är 
personuppgiftsansvarig enligt 3 § personuppgiftslagen. 
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