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Utöver vad kommunallagen (2017:725) stadgar samt vad som föreskrivs i förbunds-

ordning, antagen av medlemskommunernas kommunfullmäktige, ska följande gälla för 

förbundet; 

 

§ 1 Sammanträden 

Direktionen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden ska också 

hållas om ordföranden anser att det behövs. Ordföranden ansvarar för att kallelse 

utfärdas. KL (2017:725) 6 kap 23 §. 

 

§ 2 Deltagande på distans  

Direktionen ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i direktionens 

sammanträden på distans. Deltagande ska i sådant fall ske genom ljud- och 

bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 

varandra och delta på lika villkor. 

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid direktionens 

sammanträde. KL (2017:725) 6 kap 24 §. 

 

§ 3 Jäv 

Ledamot och eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv, får åter 

tjänstgöra sedan det ärende handlagts, i vilket jäv förelåg. 

 

§ 4 Ersättarnas tjänstgöring 

Om ordinarie ledamot är förhindrad att tjänstgöra ska i första hand ersättare repre-

senterande samma kommun som ledamoten med förfall tjänstgöra. I andra hand ska 

ersättare från samma parti inkallas. Ersättare som inte tjänstgör har rätt att närvara vid 

sammanträde med direktionen. Ersättare har även rätt att yttra sig och kan få sin 

mening antecknad till protokollet. För ersättare utgår ersättning efter samma grunder 

som ledamot. 

 

Ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har alltid rätt att tjänstgöra, 

även om ersättare trätt i ledamotens ställe. 

 

Ersättare som börjat tjänstgöra har företräde framför annan ersättare, även om turord-

ningen därmed rubbas. 
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§ 5 Ersättare för ordföranden 

Om ordförande inte kan tjänstgöra tjänstgör i första hand förste vice ordförande och i 

andra hand andre vice ordförande som ordförande. Om varken ordförande eller vice 

ordförande kan tjänstgöra ska den ledamot som är äldst i tjänsteår i Storstockholms 

brandförsvars direktion fullgöra ordförandens uppgifter. Vid lika tjänsteår utses den 

som är äldst i ålder att fullgöra ordförandes uppgifter. Om ordföranden för längre tid är 

förhindrad att fullgöra sina uppgifter, får direktionen utse annan ledamot att fullgöra 

ordförandens uppgifter. 

 

§ 6 Kallelse 

Kallelse ska vara skriftlig – vanlig post eller e-post – och innehålla tid och plats för 

sammanträdet, föredragningslista samt de handlingar ordföranden anses behövs. Kal-

lelse och handlingar skall tillställas ersättare. Kallelse och handlingar ska, om inte syn-

nerliga skäl föranleder annat, ske senast åtta arbetsdagar före sammanträdet. 

 

§ 7 Justering 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som utses av direktionen. 

 

Protokollet ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet på det sätt som 

direktionen har bestämt. KL (2017:725) 5 kap 69 §. 

 

§ 8 Delgivning 

Delgivning sker med ordföranden eller den eller de tjänstemän direktionen bestämmer. 

 

§ 9 Undertecknande av handlingar 

Handlingar som beslutas av direktionen undertecknas av ordföranden och den eller de 

tjänstemän direktionen bestämmer. 

 

§ 10 Delegation 

Kommunalförbundets delegationsordning fastställs i särskilt dokument och beslutas av 

direktionen. 

 


