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§ 1   Förbundets namn och säte 

1.1   Förbundets namn 
Förbundets namn är Regionförbundet Gävleborg 

1.2   Förbundets säte 
Förbundets säte är Gävle 

§ 2   Förbundets medlemmar 
Medlemmar i förbundet är Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvalls, Ljusdals,  
Nordanstigs, Ockelbo, Ovanåkers, Sandvikens och Söderhamns kommun 
samt Landstinget Gävleborg. 
 
§ 3   Förbundets ändamål 
Förbundets ändamål är att vara en gemensam organisation för 
kommunerna och landstinget i Gävleborgs län för att ta tillvara regionens 
möjligheter, främja dess utveckling, initiera och svara för att 
verksamheter av den art och omfattning som medlemmarna beslutar 
genomförs. 

 
Visionen är ett livskraftigt Gävleborg. 

 
§ 4 Förbundets uppgifter  
Kommunalförbundet är ett fleruppgiftskommunalförbund. Förbundet 
utgör samverkansorgan i Gävleborgs län enligt Lagen om 
Samverkansorgan i länen (2002:34) 
 
Förbundets uppgifter är: 

4.1  Regional utveckling  
1. Förbundets verksamhet kommer huvudsakligen att omfatta uppgifter 

inom området hållbar tillväxt och regional utveckling 
 
2. Förbundet kan även komma att verka inom andra områden för 

regionens utveckling 
 

Förbundets uppgift är dessutom i egenskap av Samverkansorgan i 
Gävleborgs län (enligt 3 § lagen om samverkansorgan i länen) att: 

 
3. Utarbeta program för länets utveckling som kommunerna och 

landstinget avser att genomföra i samarbete med andra parter  
 

4. Samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av 
programmet 
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5. Besluta om användningen av vissa statliga medel för regional 
utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen 

 
6. Besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur mm vid 

upprättande av länsplaner för regional infrastruktur 
 

7. Ta emot och bereda ansökningar om bidrag från EG:s strukturfonder  
 

8. Följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet 
 

9. Lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till 
regeringen 

 
Förbundet skall fullgöra de uppgifter i övrigt som staten i särskild lag 
eller förordning framdeles kan ålägga förbundet som samverkansorgan. 

4.2  Hjälpmedel-SAM 
1. Ansvara för att utföra hjälpmedelsservice samt upphandla och 

tillhandahålla jälpmedel på uppdrag av medlemmarna. 
Kostnadstäckning regleras i avtal mellan förbundet och 
medlemmarna. 

 
2. Efter avtal därom inkluderande full ersättning för utförda tjänster 

förmedla hjälpmedelsservice till andra än medlemmarna,  

4.3  RegNet  
1. Ansvara för att medlemmarnas kommunhuvudorter förbinds i ett 

avståndsoberoende höghastighetsnät. 
 
2. Uthyra nyttjanderätten av det ägda bredbandsnätet till Norrsken AB 

och medlemmarna i regionförbundet enligt upprättade avtal. 
 
3. Verka för och tillhandahålla kommunikationslösningar för 

medlemmarnas IT-kommunikation. 
 

 4.4  Samordning 
1.   Att verka för samordning av kommunala tjänster 
 
 
§ 5 Förbundsfullmäktige 
Kommunalförbundet är ett förbund med fullmäktige. Fullmäktige har det 
yttersta ansvaret för verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att § 3 i denna 
förbundsordning förverkligas och uppfylls. 

5.1  Ledamöter 
Ledamöter till fullmäktige utses av medlemmarnas kommun- och 
landstingsfullmäktige. 
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Fördelningen av antalet ledamöter baseras på antalet invånare hos 
respektive primärkommunal medlem. Detta sker genom att en ledamot 
från primärkommun utses per påbörjat 4 000-tal invånare vid ingången av 
det år då allmänna val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 
senast ägt rum. 

 
Landstinget utser en fjärdedel av förbundets totala antal ledamot utjämnat 
till närmast högre heltal. 
 
Ledamöter och ersättare i fullmäktige väljs för fyra år räknat från och 
med 1 januari året efter det år då val till kommun- och 
landstingsfullmäktige ägt rum i hela landet.  

 
De som har rösträtt vid val till någon av förbundsmedlemmarnas 
fullmäktige kan väljas för uppdrag i förbundets politiska organ, om ej 
annat krav på valbarhet gäller enligt lag. 

5.2  Fullmäktiges första sammanträde 
Sedan val till förbundsfullmäktige ägt rum hos samtliga medlemmar skall 
kungörelse om fullmäktiges första sammanträde utfärdas av fullmäktige-
ordföranden i Landstinget Gävleborg som också för ordet vid 
fullmäktiges första sammanträde till dess ordförande valts. 

5.3  Ordförande – vice ordförande 
Förbundsfullmäktige väljer bland ledamöterna ordförande, 1:e vice och 
2:e vice ordförande för resten av mandatperioden. Avgår ordföranden 
eller vice  ordföranden under mandatperioden utser förbundsfullmäktige 
ledamot att  tjänstgöra i den avgångnes ställe. 

5.4  Övriga organ 
Förbundsfullmäktige skall därutöver tillsätta de organ som utöver 
förbundsstyrelsen behövs för att fullgöra kommunalförbundets uppgifter. 

5.5   Delegation 
Förbundsfullmäktige får uppdra åt förbundsstyrelsen att i fullmäktiges 
ställe fatta beslut i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. Delegation 
får dock ej ske i de ärenden som anges i 3 kap 9 §, första stycket 
kommunallagen eller vad enligt lag eller annan författning skall avgöras 
av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige. 

5.6   Valberedning 
Förbundsfullmäktige utser en valberedning bestående av 1 ledamot och 1 
ersättare från varje parti som är representerat i förbundsfullmäktige. 

5.7   Kungörelse om sammanträden  
Ordföranden ansvarar för att kungörelse om sammanträde med 
fullmäktige utfärdas. Kungörelsen ska, senast en vecka före 
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fullmäktigesammanträdet, vara  ledamöterna tillhanda och innehålla 
uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden 
som ska behandlas. 

5.8   Rätt att väcka ärenden   
Rätt att väcka ärenden i förbundsfullmäktige har  
- ordinarie ledamot i förbundsfullmäktige   
- fullmäktige hos en förbundsmedlem. 
 
Motion till förbundsfullmäktige skall ha inkommit senast två månader för 
mötet. Styrelsen skall avge utlåtande över motion. 

5.9   Yttranderätt 
Landstingsstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens ordförande i 
medlemskommunerna har yttranderätt i förbundsfullmäktige och i 
förbundsstyrelsen, även om denne inte är ledamot eller ersättare i 
förbundsfullmäktige respektive ledamot eller ersättare i 
förbundsstyrelsen. 
 
§ 6   Förbundsstyrelse 
Förbundsfullmäktige utser, för mandatperiod enligt § 5 ovan, en styrelse 
med  lägst 11 ledamöter och högst 15 ledamöter samt lägst 11 ersättare 
och högst 15 ersättare. 

 
Varje medlem skall vara representerad i styrelsen. 

 
Ersättarna får närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden och har 
också rätt att delta i överläggningen men ej i besluten såvida de ej är 
tjänstgörande. Ersättarna har möjlighet att få sin mening antecknad till 
protokollet. 
 
Parti, som är företrätt i förbundsfullmäktige och inte får representation i 
förbundsstyrelsen, skall garanteras insynsplats i styrelsen och ges rätt att – 
genom sin representant - delta i överläggningen och få sin mening 
antecknad till protokollet men ges ej rätt att delta i besluten. 
 
Förbundsfullmäktige utser en ledamot i styrelsen att vara ordförande och 
två ledamöter att vara 1:e och 2:e vice ordförande. 
 
Styrelsen skall svara för beredning av fullmäktiges ärenden och 
verkställighet av dess beslut. 
 
Förbundsstyrelsen fungerar som ställföreträdare för förbundsfullmäktige. 
 
§ 7   Omröstning 
Vid omröstning inom organ som regleras i dessa stadgar bestäms 
utgången genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet utom vid val. 
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Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid val och lika röstetal sker 
lottning. 
 
§ 8   Revisorer 
Förbundsfullmäktige skall för samma mandatperiod som gäller för 
styrelsen utse tre revisorer.  
 
§ 9   Förbundets kungörelser och tillkännagivanden. 
Förbundets kungörelser, tillkännagivande av protokollsjustering och 
övriga tillkännagivanden sker på förbundets anslagstavla. Protokoll från 
fullmäktige skall tillställas medlemmarna i elektronisk form. 

 
Uppgift om tid och plats för det sammanträde under vilket kommande års 
budget ska fastställas ska minst en vecka före sammanträdesdagen införas 
i de tidningar i vilka Landstinget Gävleborg kungör sina sammanträden. 
 
§ 10  Lån och borgen 
 Förbundet får genom beslut i fullmäktige uppta lån. Förbundet får inte 
ingå   borgen utan samtliga medlemmarnas godkännande. 
 
§ 11 Grunderna för medlemmarnas finansiering av 
förbundets verksamhet 

 
Kommunerna och landstinget skall täcka kostnader för regionförbundets 
verksamhet som inte täcks på annat sätt. 
 
Förbundsavgiften beräknas på ett promilletal av avgiftsunderlaget. 
Avgiftsunderlaget utgörs av summan av kommunernas skatteintäkter 
nästföregående år och generella statsbidrag med förekommande tillägg 
och avdrag. Skatteintäkterna omräknas efter medelutdebiteringen. 
 
Kommunerna svarar för 70% av avgiften och landstinget för 30%. 
 
Fullmäktige fastställer årligen promilletalet och beslutar om 
förbundsavgiftens användning. Förbundsavgiften utgår till 
regionförbundet.  

 
Förbundsavgiften betalas, mot faktura, med 50% i januari samt resterande 
50% i juli. 
 
För tillkommande uppgifter som kan komma att överföras till 
regionförbundet skall reglering ske i särskild ordning. 
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§ 12 Andel i tillgångar och skulder  
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets 
tillgångar och skulder i förhållande till medlemmarnas invånarantal vid 
sistförflutet årsskifte. 
 
Fördelningsgrunden gäller för täckande av brist för det fall förbundet 
skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte 
av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranletts av 
förbundets upplösning. 

 
§ 13 Budget och ekonomisk styrning. 
Kommunalförbundet har att årligen fastställa budget och ekonomisk plan.  
 
Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 
treårsperioden där aktuellt budgetår utgör treårsperiodens första år. 
Kommunalförbundet skall, om behov finns, kalla representanter från 
medlemmarna till samråd kring budgeten senast den 15 september. 
Kommunalförbundet skall fastställa budgeten senast under november 
månad. 
 
Budgetförslaget skall vara tillgängligt för allmänheten enligt vad stadgas i 
8 kap. 10 § kommunallagen samt utsändas till förbundets medlemmar. 
 
Kommunalförbundet skall upprätta tertialbokslut med utfallsprognos per 
den 31 augusti. Tertialbokslutet skall utsändas till medlemskommunerna 
senast den 15 oktober. 
 
Årsredovisningen skall avlämnas till förbundsfullmäktige senast den 15 
april. Årsredovisningen inklusive revisionsberättelse skall därefter 
utsändas till samtliga medlemmar. 
 
Kommunalförbundet skall därutöver hålla sina förbundsmedlemmar väl 
informerade om sin verksamhet. Medlemmarna skall tillhandahållas den 
information och tillställas de handlingar de begär. 
 
Verksamheterna skall särredovisas i förbundets budget och ekonomiska 
redovisning. Ingen av verksamhetsgrenarna får disponera sitt resultat 
innan förbundets balanskrav är uppfyllt. Vid underskott skall respektive 
verksamhet täcka detta genom att, under kommande verksamhetsår, 
vidtaga åtgärder i den egna verksamheten. Vid överskott får detta, efter 
beslut av fullmäktige, återbetalas till ägarna under beaktande av 
balanskravet. 
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§ 14  Ersättning för förtroendeuppdrag 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda ska utgå 
enligt de regler som tillämpas för förtroendevalda i Landstinget 
Gävleborg med undantag från ersättningsreglerna till ersättare i § 9.  
 
Icke tjänstgörande ersättare erhåller inom Regionförbundet Gävleborg full 
ersättning vid deltagande i sammanträden. 
 
Fullmäktige fattar beslut om arvoden och andra ekonomiska förmåner till 
organ som fullmäktige inrättat. 
 
§ 15  Utträde ur förbundet 
Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. En förbundsmedlem har 
rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från 
ingången av den månad då skriftlig uppsägningen skedde. Reglering av de 
ekonomiska  mellanhavandena mellan förbundets och den utträdande 
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga 
förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån de 
andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då 
medlemmen utträder ur förbundet, om inte annat avtalas mellan 
förbundsmedlemmarna. 
 
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen 
som behövs med anledning av utträdet. 
 
§ 16  Likvidation av kommunalförbundet 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när  
uppsägningstiden enligt § 15 är till ända, skall förbundet omedelbart träda 
i likvidation. 
 
Likvidationen verkställs av fullmäktige/styrelsen i egenskap av likvidator. 
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen 
skall den i § 12 angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna 
tillämpas. 
 
När förbundet har trätt i likvidation skall förbundets egendom i den mån 
det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på 
offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Medlemskommunerna skall 
ha rätt att förvärva den egendom som finns respektive kommun till 
bokfört värde. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en 
ändamålsenlig avveckling. 
 
När fullmäktige har fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall 
fullmäktige/styrelsen avge en slutredovisning för sin förvaltning. 
Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör 
likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna 
tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela 
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likvidationen. Till slutredovisningen skall fogas fullmäktiges/styrelsens 
beslut om vilken av förbundets medlemmar som skall överta och vårda de 
handlingar som hör till förbundets arkiv. 
 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 
samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 
§ 17 Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar som 
inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, ska tvisten lösas i 
allmän domstol. 
 
§ 18 Ändring i förbundsordningen 
Ändring eller tillägg till förbundsordningen skall fastställas av 
medlemmarnas fullmäktige. 
 


