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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, Bollnäs och Ovanåkers kommuner.  

§ 3 Ändamål  

Förbundet ska verka för att främja medlemskommunernas samverkan för utveckling och 

effektivt resursutnyttjande inom följande områden:  

A) Samhällsskydd, informationssäkerhet, säkerhet och krisberedskap: 

 

1. Fullgöra de uppgifter som annars skulle ankomma på medlemskommunerna enligt 

lag (2003:778) om skydd mot olyckor och förordning (2003:789) om skydd mot 

olyckor. De enskilda medlemskommunerna ansvarar dock själva för de skyldigheter 

som ankommer på kommunerna som enskilda fastighetsägare, nyttjanderättshavare 

och verksamhetsutövare. 

2. Ge stöd till medlemskommunerna inom områdena: 

• som regleras av lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap med tillhörande förordning och 
föreskrifter.  

• som regleras av Säkerhetsskyddslagen (2018:585) med tillhörande förordning och 
föreskrifter.  

• informationssäkerhet i syfte att upprätthålla en god informationssäkerhet. 

• internt skydd och riskhantering. 
 

Ovanstående områden regleras i särskilt uppdrag med respektive medlemskommun. 

 

B) Brandfarliga och explosiva varor 

 

Fullgöra de uppgifter som annars skulle ankomma på medlemskommunerna enligt 

lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor med tillhörande förordning 

(2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.  

De enskilda medlemskommunerna ansvarar själv för de skyldighet som ankommer på 

kommunerna som enskilda fastighetsägare, nyttjanderättshavare och 

verksamhetsutövare.  

 

C) Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (2003:778) 

Fullgöra de uppgifter som annars ankommer på medlemskommunerna enligt lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor med tillhörande förordning (2003:789) om skydd 

mot olyckor avseende rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.   
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D) Övriga uppgifter gällande förebyggande brandskydd samt räddnings-

tjänstverksamhet 

 

Fullgöra de uppgifter som annars ankommer på medlemskommunerna enligt lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor med tillhörande förordning (2003:789) om skydd 

mot olyckor avseende förebyggande brandskydd samt räddningstjänstverksamhet. 

 

E) Tobak, alkohol och receptfria läkemedel 

Fullgöra de uppgifter som annars skulle ankomma på medlemskommunerna enligt 

tobakslagen (1993:581), enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria 

läkemedel, enligt alkohollagen (2010:1622) och enligt lag (2022:1257) om tobaksfria 

nikotinprodukter.  

F) Godmanskap och förvaltarskap 

Tillgodose medlemskommunernas behov i särskilda ärenden av förvaltare och 

godmanskap. Detta regleras särskilt i uppdrag med respektive medlemskommun.  

G) Dataskyddsombud 

Tillgodose medlemskommunernas behov av dataskyddsombud (DSO) enligt 

dataskyddsförordningen i kommunerna, de kommunala bolagen och förbund för att 

hantera och följa kraven gällande personuppgiftsbehandlingen enligt 

dataskyddsförordningen.  

§ 4 Avtalssamverkan 

Kommunalförbundet kan ingå avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) 

med andra kommuner som inte är medlemskommuner inom områden enligt § 3 enligt denna 

förbundsordning. Ingången avtalssamtalssamverkan av kommunalförbundet ska anmälas till 

respektive medlemskommun kommunfullmäktige.  

§ 5 Organisation 

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion.  

För förbundsdirektionen gäller särskilt beslutat reglemente av medlemskommunerna.  

§ 6 Förbundsdirektion 

Förbundsdirektionen består av 6 ledamöter och 6 ersättare. Varje medlemskommun utser 

vardera 2 ledamöter och 2 ersättare.  

Ledamöter och ersättare till direktionen väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari 

året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i landet.  

Direktionen väljer bland sina ledamöter ordförande och vice ordförande. Ordförande och vice 

ordförande ska inte komma från samma medlemskommun.  

Om ledamot eller ersättare avgår under mandatperioden förrättar den medlemskommun som 

utsett ledamoten eller ersättaren ett fyllnadsval så snart som möjligt.  

För att bredda den politiska representationen kan förbundsdirektionen inför varje ny 

mandatperiod därutöver besluta att adjungera ledamot för parti som är representerat i någon 

av medlemskommunernas kommunstyrelser. En adjungerad ledamot har yttranderätt men 

ingen förslags – eller beslutanderätt.  
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Beslut i förbundsdirektionen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening 

som ordföranden företräder.   

Förbundsdirektionen fastställer sin delegationsordning.  

§ 7 Revision 

Förbundet har tre revisorer, varje medlemskommun utser en vardera. Revisorerna väljs för 

samma mandatperiod som förbundsdirektionen. Om revisor avgår under mandatperioden 

förrättar den medlemskommun som utsett revisorn ett fyllnadsval så snart som möjligt. 

Revisorerna ska avge revisionsberättelse, till var och en av medlemskommunernas 

kommunfullmäktige.  

§ 8 Initiativrätt och närvarorätt 

Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av  

• ledamot och tjänstgörande ersättare i förbundsdirektionen 

• förbundsmedlem genom framställan av dess kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelse  

Förbundsdirektionen avgör själv i det fall någon som inte är ledamot eller ersättare i 

direktionen har rätt att närvara vid direktionens sammanträde.  

Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid det sammanträde som 

årsredovisningen behandlas av förbundsdirektionen.  

§ 9 Förbundsmedlems insyn och samråd  

• Medlemskommunerna har rätt till insyn i förbundet och kommunstyrelsen i respektive 

medlemskommun har uppsiktsplikt över förbundets verksamhet.  

• Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun ska alltid beredas möjligt att yttra 

sig över principiella frågor och frågor av större vikt. 

• Samråd ska ske med medlemskommunerna minst en gång per år om förbundets 

verksamhet. Kommunalförbundet Hälsingland är sammankallande. 

§ 10 Kungörelser och tillkännagivanden 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden om sammanträden och av justerade protokoll 

samt övriga tillkännagivanden sker på anslagstavlan på förbundets webbplats.  

Protokoll från förbundsdirektionen ska tillställas kommunfullmäktige i respektive 

medlemskommun. 

Kungörelse om sammanträde gällande årsredovisningen ska anslås på kommunalförbundets 

hemsida. 

Kungörelse om sammanträde gällande fastställande av budget ska anslås på 

kommunalförbundets hemsida, minst sju (7) kalenderdagar före sammanträdesdagen.  

§ 11 Förbundskansli 

Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under förbundsdirektionen handha förbundets 

administration och ombesörja den löpande verksamheten. Kansliet leds av en 

förbundsdirektör som inför styrelsen svarar för förbundets löpande förvaltning.  
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§ 12 Finansiering av verksamheten 

A) Allmänt gällande finansiering 

Kostnader för förbundets verksamhet skall, i det mån de inte täcks på annat sätt, 

täckas genom bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna ska fördelas mellan 

förbundets medlemmar i förhållande till invånarantalet i respektive medlemskommun 

1 november året före verksamhetsåret eller på annat sätt som medlemskommunerna 

kommer överens om.  

 

B) 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 förordning (2003:789) om skydd mot 

olyckor ansöker förbundet hos staten om ersättning för den del av kostnaden som 

överstiger självrisken. Förbundet ansvarar själv för kostnaderna upp till gällande 

självrisk i medlemskommunerna.  

 

§ 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 täckandet av brist för det fall förbundet skulle sakna medel att 

betala sina skulder för verksamheten samt vid skifte av förbundets samlade tillgångar till 

likvidation.  

§ 14 Budget 

Förbundsdirektionen ska årligen fastställa en budget för förbundet. Budgeten ska innehålla 

en plan för verksamheten och ekonomin för budgetåret samt förbundsavgift. 

Sammanträdet där budgeten fastställs är offentligt.  

Förbundsdirektionens beslut om budget ska delges till förbundsmedlemmarna senast under 

september månad året före verksamhetsåret.  

§ 15 Årsredovisning och ansvarsfrihet 

Förbundsdirektionen ska senast den sista april ha upprättat ett 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 medlemskommunernas kommunfullmäktige.  

§ 16 Lån, borgen m m 

Förbundet får inte uppta lån, ingå borgen eller andra ansvarsförpliktelser utan samtliga 

medlemskommuners godkännande. 

§ 17 Arvode till förtroendevalda 

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare utgår enligt de 

arvodesregler som gäller för den medlemskommun där Kommunalförbundet Hälsingland har 

sitt säte. 
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§ 18 Inträde av ny medlem  

Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till 

förbundsdirektionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas 

fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmarskommuner har 

biträtt ansökan genom ett fullmäktigebeslut och ny förbundsordning undertecknats av 

samtliga medlemskommuner.  

§ 19 Utträde ur förbundet 

En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning ska ske senast 1 juli och 

uppsägningstiden är två kalenderår från årsskiftet efter uppsägningen.  

Vid utträde ska 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 ska de kvarvarande medlemmarna förhandla om de ändringar i 

förbundsordningen som föranleds av utträdet. Kan de inte enas ska 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.  

§ 20 Likvidation av förbundet  

Om slutgiltig ekonomisk uppgörelse mellan förbundet och den utträdande medlemmen inte 

uppnåtts, när uppsägningstiden i 18 § första stycket är till ända, ska förbundet omedelbart 

träda i likvidation.  

Förbundet ska och träda i likvidation om mer än hälften av medlemskommunerna är överens.  

Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. 

Likvidationen ska genomföras på sådant sätt att medlemmarnas möjligheter att återta de 

uppgifter som överlämnats till förbundet underlättas.  

Vid skifte av förbundets samlade tillgångar ska den angivna fördelningen enligt 13 § gälla.  

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

förhandlas till pengar genom försäljning under hand, på offentlig auktion eller på annat 

lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsenlig 

avveckling. Fortgår likvidationen över ett kalenderårsskifte ska redovisning avges som 

vanligt.  

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska den avge en slutredovisning för sin 

förvaltning. Denna slutredovisning sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen 

i sin helhet med redovisningen över skiftet över behållna tillgångar. Till 

förvaltningsberättelsen ska fogas redovisningshandlingar för likvidationen inklusive 

redovisning för den tid varunder verksamheten fortsatt. Förvaltningsberättelsen och 

redovisningen ska granskas av kommunalförbundets revisorer, som har att inom en månad 

avge revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen. 

När slutredovisningen och revisionsberättelse delgivits samtliga medlemskommuners 

fullmäktigeförsamling är förbundet upplöst.  
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Om det framkommer någon tillgång eller skuld för förbundet efter dess upplösning eller om 

talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare 

likvidation, ska likvidationen fortsätta.  

När likvidationsuppdraget fullgjorts, ska förbundsdirektionen besluta om vilken av 

medlemskommunerna som ska överta vården av de handlingar som tillhör förbundets arkiv.  

§ 21 Tvister 

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar, som inte kan lösas 

genom förvillig uppgörelse mellan parterna, ska tvisten slutgiltigt avgöras i svensk domstol.  

§ 22 Ändringar i förbundsordningen 

Ändringar eller tillägg till denna förbundsordning ska antas av direktionen och fastställas av 

medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar.  

 

 


