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Bilaga Hälsingerådets styrelse 2007-12-05, § 47. 
 
 
Förslag till 

 
 

STADGAR FÖR HÄLSINGERÅDET  
 
 
§ 1  Ändamål 
 
Hälsingerådet är en frivillig samarbetsorganisation för Hälsinglands kommuner i form av en ideell 
förening för gemensamma strategiska frågor för Hälsingland. 
 
Hälsingerådet har dessutom till ändamål att främja utvecklingen av Hälsingland. 
 
§ 2  Medlemmar 
 
Berättigade till medlemskap är samtliga kommuner i Hälsingland. 
 
§ 3  Firma  
 
Rådets firma är Hälsingerådet. 
 
Rådets räkenskapsår utgörs av kalenderåret. 
 
Rådet har sitt säte på den ort rådet beslutar. 
 
§ 4  Rådsmöte 
 
Medlemmarna utövar beslutanderätt rörande Hälsingerådet och dess verksamhet genom av 
medlemmarnas fullmäktige valda ledamöter som sammanträder till rådsmöten. 
 
Medlemmarna utser vardera två ledamöter och lika många personliga ersättare. Dessa väljs av 
kommunfullmäktige, varav en ledamot ska vara kommunstyrelsens ordförande. 
Ledamot och personlig ersättare utses för den mandatperiod som enligt kommunallagen gäller för 
kommunstyrelse. 
 
Rådsmötet utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande. 
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§ 5  Tid och plats för rådsmöte 
 
Rådsmöte skall hållas enligt beslut av rådsmöte samt när ordförande eller då minst en tredjedel av 
medlemmarna eller ledamöterna så begär. 
 
Tid och plats för rådsmöte bestäms av ordförande, som senast en månad före rådsmötet underrättar 
medlemmar och ledamöter i frågan. 
 
Av ordförande upprättad föredragningslista skall senast en vecka före rådsmötet tillställas medlemmarna 
och ledamöterna. 
 
Respektive kommuns ledande tjänsteman (kommunchef eller motsvarande) har närvaro- och yttranderätt 
vid rådets sammanträden. 
 
§ 6  Ersättare 
 
Ersättare har närvaro- och yttranderätt endast då denne tjänstgör. Ersättare kallas till tjänstgöring enligt 
följande ordning: 

- I första hand inkallas personlig ersättare. 
- I andra hand inkallas ersättare från ledamotens kommun. 

 
§ 7  Rådsmötets uppgifter 
 
Rådsmötet beslutar om organisation och verksamhet, fastställer budget och årsavgift. 
 
Rådsmötet diskuterar och beslutar om rekommendationer till respektive kommun om handläggning av 
gemensamma strategiska frågor för Hälsingland.  
 
Hälsingerådet har befogenhet att: 

- tillsätta utredningar och projekt och ge direktiv till dessa 
- göra gemensamma uppvaktningar 
- ansöka om gemensamma projektmedel 
- utforma förslag till remissvar av landskapsbetydelse 
- i övrigt vidta åtgärder för Hälsinglands gemensamma bästa 

 
§ 8  Regler 
 
För Hälsingerådets verksamhet gäller i tillämpliga delar kommunallagens regler om val, valbarhet, 
beslutsförhet, jäv, närvaro, protokoll, bordläggning, omröstning och avgörande samt reservation. 
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§ 9  Ersättning för förtroendeuppdrag 
 
Innehavare av förtroendeuppdrag hos Hälsingerådet erhåller ersättning av den medlemskommun, som 
utsett denne. 
 
§ 10  Firmateckning 
 
Rådets firma tecknas av den eller de som rådet därtill utser. 
 
§ 11  Medlemsavgifter 
 
Medlem skall årligen erlägga avgift till Hälsingerådet. Avgiften, som fastställs i samband med budget 
skall utgå med visst belopp per invånare i respektive medlemskommun. Som underlag för avgiftens 
beräkning skall användas det invånarantal, som gäller vid årsskiftet före det att avgiften bestäms av 
mötet. 
 
Rådsmötet äger besluta om annan grund för årsavgiftens fastställande och erläggande, om samtliga 
medlemmar är eniga härom. 
 
§ 12  Årsredovisning 
 
Varje år upprättas en årsredovisning. Redovisningen ska ge en beskrivning av det gångna årets 
verksamheter samt en ekonomisk redogörelse som bland annat klargör hur tillgängliga medel 
disponerats. Årsredovisningen överlämnas till medlemskommunerna. 
 
§ 13  Medlemskapets upphörande 
 
Utträde ur Hälsingerådet får endast äga rum vid slutet av kalenderår. Anmälan härom skall göras till 
rådet senast den 31 december året dessförinnan. 
 
Medlem, som utträtt ur rådet har ingen rätt i rådets tillgångar. 
 
§ 14  Stadgeändring 
 
Ändring i stadgarna beslutas av fullmäktige i medlemskommunerna. 

 


