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Förbundsordning för 
kommunalförbundet Medelpunkten 
Fastställd 2018-02-28 

1 Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är kommunalförbundet Medelpunkten. Förbundet har sitt säte i 
Helsingborg. 

2 Medlemmar 

Medlemmarna i förbundet är kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, 
Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. 

3 Varaktighet 

Förbundet är bildat för obestämd tid. Angående uppsägning, utträde och likvidation se punkterna 16 
och 17. 

4 Ändamål 

Förbundets ändamål är att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt 
fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. Ansvaret för förskrivning av personliga 
hjälpmedel är knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen.  

5 Organisation 

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. 

6 Förbundsdirektionens organisation och mandattid 

Förbundsdirektionen skall bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Varje medlemskommun väljer en 
ledamot och en ersättare. Ledamot i direktionen ska samtidigt vara ledamot eller ersättare i 
kommunfullmäktige i medlemskommunen. Vid förhinder för ledamot tjänstgör ersättare vald av 
samma medlemskommun som ledamoten. Ledamot kallar själv in sin ersättare. Mandattiden är fyra 
år och räknas från och med det år efter att allmänna val har hållits i landet till och med det fjärde 
året efter det allmänna valet. Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt 
delegering av beslut, förvaltning och administration. Direktionen beslutar i övrigt om sina 
arbetsformer i enlighet med särskilt reglemente, bilaga 1 till förbundsordningen. 

Presidium 

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ett presidium med ordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice ordförande på förslag från valberedningen enligt reglementet. En av de 
tre ordförandeposterna ska innehas av Helsingborgs stad i egenskap av största medlemskommun. 
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7 Revisorerna 

Förbundet skall ha 2 revisorer. Kommunfullmäktige i den vid årets ingång till befolkningen största 
och näst största medlemskommunen ska utse vardera en revisor. Revisorerna väljs för samma 
mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revison sker i enlighet med 
bestämmelserna om revision i kommunallagen och god revisionssed. För revisorerna gäller 
reglemente enligt bilaga 2 till förbundsordningen. 

8 Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får väckas av  

·         ledamot i direktionen 

·         förbundsmedlems fullmäktige och kommunstyrelse 

·         revisorerna om ärendet rör granskning av förbundets verksamhet 

9 Kungörelser och andra tillkännagivande 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på förbundets officiella 
anslagstavla samt på Helsingborgs stads officiella anslagstavla. Tid och plats för 
budgetsammanträdet ska kungöras på samtliga medlemmars officiella anslagstavlor. 

10 Budget, eget kapital och årsredovisning 

Förbundet ska ha en god ekonomisk hushållning och efterleva reglerna om balanskravsresultat enligt 
lagen om kommunal redovisning. 

Budget 

Förbundets verksamhet finansieras genom hyresavgifter samt intäkter från försäljning av varor och 
tjänster. Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten skall innehålla en plan 
för verksamheten och ekonomin under det kommande budgetåret samt en plan för ekonomin under 
den kommande treårsperioden. Direktionen skall fastställa budgeten senast under november 
månad. Det år då ordinarie val till riksdagen har ägt rum ska budgeten även fastställas av den 
nyvalda direktionen före utgången av januari månad året därpå. 

Eget kapital 

Kommunalförbundets eget kapital skall vara 16 000 000 kronor.   

Årsredovisning och uppföljning 

Direktionen skall senast den 31 mars ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna 
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för 
godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen. Varje fullmäktige beslutar om 
ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet. Vidare skall direktionen upprätta och översända 
delårsrapport till respektive medlemskommun  
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11 Ansvar 

Om förbundet saknar tillgångar för att betala sina skulder, är förbundsmedlemmarna skyldiga att 
reglera skulderna. Varje medlem ska skjuta till så stor del som svarar mot medlemmens andel i 
skulden. Medlemskommuns andel beräknas efter dess andel av de tre senaste årens totala 
omsättning. 

12 Resultatfördelning 

Utgångspunkten är att varje medlem bidrar till förbundets resultat utifrån sin procentuella andel av 
årets omsättning, satt i förhållande till samtliga medlemmars totala omsättning. Föregående års 
resultat ska fördelas i sin helhet till medlemskommunerna utifrån deras andelar av det gångna årets 
totala omsättning. 

Direktionen beslutar om lämplig tidpunkt för denna fördelning, så att utbetalning av redovisat 
överskott sker vid tidpunkt då förbundets likviditetsbehov är tillfredsställt.  

13 Medlemskommunernas styrning och insyn  

Förbundet ska årligen till medlemskommunerna lämna följande rapporter:  

• Budget och verksamhetsplan  

• Delårsrapport, inklusive verksamhetsuppföljning och helårsprognos 

• Årsredovisning 

Härutöver ska förbundet löpande avlämna de rapporter över verksamhet och ekonomi som medlem 
efterfrågar. Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna om 
principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess 
medlemmar.  

Medlemmarnas samråd 

Medlemmarna i förbundet ska minst en gång per mandatperiod gå igenom förbundsordningen och 
vid behov lägga fram förslag till ändringar i förbundsordningen.  

Medlemsdirektiv 

Förbundets ändamål och syfte beskrivs närmare i ett direktiv som fastställs för varje mandatperiod 
genom samstämmiga beslut i medlemmarnas fullmäktige. I direktivet anges bl.a vilken inriktning och 
utveckling verksamheten i förbundet ska ha, hur målen ska följas upp samt former för hur 
medlemmarna ska samverka. 

14 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 

Arvoden och ersättning till ledamöter och ersättare samt till förtroendevalda revisorer ska utgå i 
enlighet med Helsingborgs stads vid var tid gällande regler om ersättning till förtroendevalda. 
Nivåerna på månadsarvode till ledamöter och ersättare motsvarar 9,25 % för ordförande, 4,5 % för 
vice ordförande och 1 % för ledamot/ersättare. Procentsatsen utgår från månadsarvodet till 
heltidssysselsatt kommunalråd. 
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15 Inträde av ny medlem 

Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet skall ansökan ske till direktionen som yttrar 
sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för beslut. För att en ny medlem 
ska antas i förbundet krävs att minst 2/3 av medlemskommunerna samtycker till att den föreslagna 
kommunen antas som medlem i förbundet.  

Reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den tillträdande 
förbundsmedlemmen ska överensstämma med förbundsordningen och bestämmas i särskild 
överenskommelse mellan förbundet och den tillträdande förbundsmedlemmen.   

Ny medlem ska tillträda förbundsordningen genom att förbundsordningen antas av den nya 
kommunens fullmäktige. 

16 Uppsägning och utträde 

En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Utträde kan endast ske vid utgången av ett 
verksamhetsår, d v s den 31 december, med iakttagande av en uppsägningstid om minst 18 månader 
i förväg. När en medlem utträtt ur förbundet upphör dennes ansvar för förbundets skulder om inte 
annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna skall anta de ändringar 
i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

17 Likvidation och upplösning 

Om medlemmarna med kvalificerad majoritet beslutar att förutsättningarna att driva förbundet 
vidare inte längre föreligger skall förbundet omedelbart träda i likvidation. Vid skifte av förbundets 
behållna tillgångar i anledning av likvidation skall varje medlemskommuns andel beräknas efter dess 
andel av de tre senaste årens totala omsättning.   När kommunalförbundet trätt i likvidation skall 
förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen omvandlas till pengar genom försäljning 
på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs 
för en ändamålsenlig avveckling. När likvidator har fullgjort sitt uppdrag, skall denne till direktionen 
avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som 
rör likvidation i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen skall 
fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall fogas beslut om 
vilken av kommunalförbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till 
förbundets arkiv. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är kommunalförbundet upplöst 

18 Ekonomisk reglering vid utträde eller likvidation 

Vid utträde ur förbundet förbinder sig utträdande medlemskommun att lösa de hjälpmedel som vid 
tidpunkten för utträdet hyrs av kommunen till bokfört värde med ett påslag om 25 procent på det 
bokförda värdet. Detta påslag innefattar dels värdet av hjälpmedelstillbehör som inte är upptagna i 
det bokförda värdet, dels de merkostnader som förbundet får i samband med utträdet. Om det 
framräknade värdet på de aktuella hjälpmedlen avviker från det andelsbelopp som utträdande 
kommun har rätt till ska mellanskillnaden regleras mot faktura. 
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19 Tvister  

Uppkommer tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar skall parterna söka lösa tvisten 
genom överläggningar. Part har skyldighet att ingå överläggningar inom 30 dagar efter det att 
överläggningar påkallats.  Försummas detta eller om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, 
avgörs tvisten genom allmän domstol. 

20 Ändring av förbundsordning 

Ändringar och tillägg till denna förbundsordning, med undantag av om ändringen gäller tillträde av 
ny medlem, ska fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att 
yttra sig över förslaget om förändrad förbundsordning. 
 

 

Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Bjuvs 
kommunfullmäktige 2017-08-31 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Båstads 
kommunfullmäktige 2017-12-20 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Helsingborgs 
kommunfullmäktige 2017-08-22 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Höganäs 
kommunfullmäktige 2017-12-14 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Klippans 
kommunfullmäktige 2017-09-26 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Landskronas 
kommunfullmäktige 2017-10-30 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Perstorps 
kommunfullmäktige 2017-09-20 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Svalövs 
kommunfullmäktige 2017-10-30 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Åstorps 
kommunfullmäktige 2017-09-25 
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Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Ängelholms 
kommunfullmäktige 2017-09-25 
 
 
Denna reviderade förbundsordning med tillhörande bilagor 1 och 2 har antagits av Örkelljungas 
kommunfullmäktige 2017-08-28 
 
 
 
Denna förbundsordning med bilaga 1 och 2 är fastställd av förbundsdirektionen 2018-02-28 

 


