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Förbundsordning för Kommunalförbundet Hälsingland 
 
§ 1 Namn och säte 
 
Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Hälsingland.  
Förbundet har sitt säte i Bollnäs kommun. 
 
§ 2 Medlemmar 
  
Medlemmar i kommunalförbundet är Söderhamns kommun, Bollnäs kommun och 
Ovanåkers kommun. 
 
§ 3 Ändamål 
 
Förbundet har till ändamål att främja medlemskommunernas samverkan för 
utveckling och effektivt resursutnyttjande. 
 
Förbundet skall på uppdrag från kommuner som så beslutar kunna överta huvud-
mannaskapet för kommunal verksamhet. 
 
§ 4 Organisation 
 
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. Förbundets 
verksamhet styrs av ett reglemente som fastställs av direktionen. 
 
För arbetet med olika verksamhetsfrågor kan särskilda nämnder tillsättas. 
Nämnderna är underställda direktionen och nämndernas verksamhet regleras i 
reglementen som fastställs av förbundsdirektionen. Nämnderna fastställer sin 
egen delegationsordning. 
 
§ 5 Förbundsdirektionen 
 
Förbundsdirektionen ska bestå av 6 ledamöter och 6 ersättare. Varje medlems-
kommun utser vardera 2 ledamöter. För direktionen finns en arbetsordning. 
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§ 6 Nämnder 
 
Antal ledamöter och ersättare i nämnderna bestämmes av direktionen varvid var 
och en av medlemskommunerna skall ha samma antal ledamöter och ersättare. 
Förbundsdirektionen utser ledamöter och ersättare i nämnderna efter förslag från 
medlemskommunerna.  
 
§ 7 Revision 
 
Varje förbundsmedlem utser en revisor och en revisorsersättare. Om en revisor 
avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar den 
förbundsmedlem som utsett revisorn fyllnadsval så snart som möjligt. 
 
Revisorerna skall före maj månads utgång avge revisionsberättelse, jämte 
årsredovisning, till medlemskommunerna. 
 
§ 8 Initiativrätt 
 
Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av  
• ledamot och tjänstgörande ersättare i förbundsdirektionen,  
• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller  
 kommunstyrelse  
 samt 
• organ under förbundsdirektionen om direktionen har medgivit sådan rätt. 
 
§ 9 Närvaro- och yttranderätt 
 
Förbundsdirektionen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller 
ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens 
sammanträden. 
 
§ 10 Förbundskansli 
 
Förbundet skall ha ett kansli med uppgift att under förbundsdirektionen handha 
förbundets administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Kansliet leds 
av en förbundsdirektör som inför styrelsen svarar för förbundets löpande 
förvaltning. 
 
§ 11 Kungörelser och tillkännagivanden 
 
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga 
tillkännagivanden skall anslås på förbundets digitala anslagstavla som finnas på 
förbundets webbsida, www.kfhalsingland.se länkad till medlemskommunernas 
webbsidor. 
 
§ 12 Finansiering av verksamheten 
 
Kostnader för förbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, 
täckas genom bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna skall därvid 
fördelas mellan förbundets medlemmar i förhållande till invånarantalet i 
respektive medlemskommun eller på annat sätt som medlemskommunerna 
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överenskommer om. Härvid skall användas invånarantalet den 1 november året 
före verksamhetsåret. 
 

          § 12 a Finansiering av kostnader vid räddningsinsats som medför betydande      
           kostnader enligt 7 kap 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

 
Om kostnaden för en omfattande räddningsinsats i en av medlemskommunerna 
överstiger den kommunens självrisk enligt förordningen (2003:778) om skydd mot 
olyckor ansöker förbundet hos staten om ersättning för den del av kostnaden som 
överstiger självrisken. Förbundet ansvarar själv för kostnader upp till gällande 
självrisk i respektive medlemskommun. 
 
§ 13 Andel i förbundets tillgångar och skulder 
 
Förbundets medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 
skulder i förhållande till antalet invånare i respektive medlemskommun i relation 
till invånarantalet hos samtliga medlemskommuner per den 1 november 
föregående år. Motsvarande kostnadsfördelning gäller för täckande av brist för 
det fall förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder för verksamheten 
samt vid skifte av förbundets samlade tillgångar vid likvidation. 
 
§ 14 Budget 
 
Förbundsdirektionen skall årligen fastställa en budget för förbundet. Budgeten 
skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin för budgetåret samt 
förbundsavgift.  
 
Direktionens beslut om budget skall delges förbundsmedlemmarna senast under 
september månad året före verksamhetsåret. 
 
§ 15 Årsredovisning och ansvarsfrihet  
 
Förbundsdirektionen skall senast den sista april ha upprättat förslag till 
årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter 
revision till medlemskommunernas fullmäktige för godkännande. 
Beslut om ansvarsfrihet fattas av var och en av medlemskommunerna. 
 
§ 16 Lån, borgen mm 
 
Förbundet får inte ta upp lån, ingå borgen eller andra ansvarsförpliktelser utan 
samtliga medlemskommuners godkännande. 
 
§ 17 Ersättning för förtroendeuppdrag 
 
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare samt till 
revisorer och revisorsersättare bestäms av förbundsdirektionen. 
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§ 18 Utträde ur förbundet 
 
En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning skall ske senast den 1 
juli och uppsägningstiden är två kalenderår räknat från årsskiftet efter 
uppsägningen. 
 
Vid utträde skall reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets 
och den utträdande medlemmen bestämmas utifrån de andelar i förbundets 
samlade tillgångar och skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen 
utträder ur förbundet. 
 
Vid utträde skall de kvarvarande medlemmarna förhandla om de ändringar i 
förbundsordningen som föranleds av utträdet. Kan de inte enas skall förbundet 
upplösas. 
När en medlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för förbundets 
skulder, om inte annat har överenskommit mellan den utträdande medlemmen 
och de kvarvarande medlemmarna. 
 
§ 19 Likvidation av förbundet 
 
Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan förbundet och den utträdande 
medlemmen inte uppnåtts, när uppsägningstiden i 19 § första stycket är till ända, 
så skall förbundet omedelbart träda i likvidation. 
 
Förbundet skall också träda i likvidation om mer än hälften av medlems-
kommunerna är överens därom. 
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. 
 
Vid skifte av förbundets samlade tillgångar skall den i 13 § angivna fördelnings-
grunden gälla. 
 
§ 20 Ändringar av förbundsordningen 
 
Ändringar och tillägg till denna förbundsordning skall antas av förbundsdirektion 
och fastställas av medlemmarnas kommunfullmäktige. 
 
___________________________________________________________________ 
 
Reviderad och antagen av direktionen 2018-12-07, § 68 
Antagen av kommunfullmäktige Bollnäs 2019-02-25, §32 
Antagen av kommunfullmäktige Söderhamn 2019-03-04, § 30 
Antagen av kommunfullmäktige Ovanåker 2019-03-04, § 14 
 

 

 
 
 


