
 

SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS TRAFIK 
HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE – KUNTAYHTYMÄ 
 
 
GRUNDAVTAL 
 
 
1 KAPITLET  ALLMÄNT 
 
1 §  
Grundandet av samkommunen och medlemskommunerna 
 

Samkommunen är en sådan samkommun som nämns i 3 § i lagen om 
samarbete inom avfallshanteringen och kollektivtrafiken mellan kommunerna i 
huvudstadsregionen (829/2009). Samkommunen är tvåspråkig. 
 
Grundare av samkommunen är Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo 
och Kyrkslätt.  Medlemskommuner i samkommunen är Helsingfors, Esbo, 
Vanda, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt och Sibbo. 
 
Samkommunens namn är Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymä, på 
svenska Samkommunen Helsingforsregionens trafik. Samkommunens hemort 
är Helsingfors. I sin verksamhet använder samkommunen förkortningen HSL 
på finska och HRT på svenska. 

 
2 § 
Verksamhetsområde och uppgifter  
 

Samkommunens verksamhetsområde omfattar medlemskommunernas 
område ifall inte något annat avtalas eller föreskrivs. 
 

Samkommunen verkar som behörig myndighet enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 och 
kollektivtrafiklagen (869/2009) och sköter andra myndighetsuppgifter på 

sätt som föreskrivs särskilt.  
 
Samkommunen ansvarar för planeringen och anordnandet av kollektivtrafiken 
samt för uppgörandet av Helsingforsregionens trafiksystemplan. 
 
 
Samkommunens uppgifter är att: 
 

‒ planera och anordna kollektivtrafikhelheten inom sitt område och att 
främja dess verksamhetsförutsättningar 

‒ besluta inom ramen för sin behörighet om 
kollektivtrafikkoncessionerna som gäller dess verksamhetsområde och 
som åsyftas i lagen om kollektivtrafik  

‒ ansvara för uppgörandet av Helsingforsregionens trafiksystemplan  
‒ ansvara för marknadsföring av och passagerarinformation om 

kollektivtrafiken inom sitt verksamhetsområde 
‒ godkänna de kollektivtrafiktaxe- och biljettsystem samt trafiktaxor som 

skall gälla inom dess verksamhetsområde  
‒ ansvara för kontrollen av resebiljetter 
‒ besluta om och anskaffa kollektivtrafikens buss-, spårvagns-, metro-, 

färje- och närtågstrafiktjänster inom sitt verksamhetsområde 



 

‒ delta i planeringen av utvecklings- och underhållsinvesteringar som 
gäller kollektivtrafikens infrastruktursystem tillsammans med 
kommunerna och andra behöriga parter  

‒ ansvara för anordnandet av kollektivtrafikens passagerarinformation 
och för andra informationstekniska system inom sitt 
verksamhetsområde på sätt som man närmare kommer överens om 
med kommunerna 

‒ sköta om utdelningen enligt trafikslag av stöd, understöd och anslag 
som staten beviljar verksamhetsområdet  

‒ sköta om samarbetet inom sitt behörighetsområde också på annat sätt 
medlemskommunerna emellan och mellan andra parter samt 

‒ sköta andra föreskrivna myndighetsuppgifter. 
 
3 § 
Fullföljandet av uppgifterna 
 

Samkommunens högsta beslutande organ är samkommunsstämman. 
 
Föreskrifter om styrelsens beslutanderätt finns i 16 § i detta avtal.   
 
Föreskrifter om samkommunens övriga förvaltning finns i förvaltningsstadgan 
och i andra reglementen och instruktioner. 

 
4 § 
Utvidgande av samkommunen 
 

Till samkommunen kan förutom de grundande kommunerna höra andra 
kommuner som hör till Helsingforsregionen: Nurmijärvi, Tusby, Mäntsälä, 
Borgnäs, Hyvinge, Träskända och Vichtis. Föreskrifter om förutsättningarna 
för medlemskap finns i 5 §.  
 
Samkommunens verksamhet kan utvidgas också till kommuner utanför 
Helsingforsregionen så att samkommunen uppgör ett samarbetsavtal med 
kommunen gällande anordnandet av kollektivtrafiken.  

 
5 § 
Antagande av ny medlemskommun 
 

Kommun som hör till Helsingforsregionen har rätt att ansluta sig till medlem i 
samkommunen förutsatt att verksamhetsområdet efter anslutningen bevaras 
funktionsmässigt ändamålsenligt och att kommunen som ansluter sig som 
medlem godkänner detta grundavtal.  
 
Kommun som önskar ansluta sig som medlem bör göra ett förslag om detta 
till samkommunens styrelse. Medlemskommunernas fullmäktige beslutar om 
antagandet av ny medlemskommun enligt 79 § i kommunallagen och om 
anslutningstidpunkten. Samkommunsstämman beslutar om storleken på det 
grundkapital som bör betalas med beaktande av vad som nämns i 6 §. 

 
6 § 
Grundkapitalet 
 

I grundläggningsskedet är grundkapitalets storlek, som erläggs i pengar, 
5 000 000 euro vilket de grundande medlemmarna betalar. 
 
Det i pengar erlagda grundkapitalets storlek som Helsingfors, Esbo, Vanda 
och Grankulla betalar utökas med den andel som tillhört 



 

Huvudstadsregionens samarbetsdelegation. Andelen fördelas utgående från 
övergångsstadgandena i den i 1 § nämnda lagen på medlemskommunernas 
kapitalandelar i samma proportion som medlemskommunerna enligt SAD-
lagen ansvarade för SAD:s tillgångar och skulder.  
 
Grundkapitalets nettobelopp som överförs på samkommunen som apport från 
Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla enligt det föregående, 2 momentet är 
sammanlagt 3 836 461 euro. Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla delar 
genom en särskild inbördes likvid detta grundkapital i andelar som räknas 
respektive kommun till godo i samma proportion som invånarantalen (år 
2009). 
 
Grundkapitalet byggs upp i den balansräkning som görs upp från början av år 
2010 enligt proportionerna i invånarantalen för år 2009.  
 
Kervo och Kyrkslätt bör komplettera sina grundkapitalandelar inom tre (3) år 
efter att detta avtal har signerats att motsvara de grundkapitalandelar som 
Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla enligt ovan nämnda sätt 
kompletterat, så att samkommunens grundkapital efter en övergångstid om 
tre år fördelas mellan kommunerna enligt proportionerna i invånarantalen (år 
2009).  
 
För obetald grundkapitalandel bör medlemskommun betala en årlig ränta så 
att räntesatsen är 12 månaders euribor. Samkommunsstämman fastställer 
grundkapitals- och medlemsandelarna. 
 
Genom beslut av samkommunsstämman kan grundkapitalet höjas eller 
sänkas. Grundkapitalet kan höjas i följande fall: 

 
a) Ny medlemskommun ansluter sig till samkommunen. 
b) För finansiering av investeringsutgift genom medlemskommunernas 

överensstämmande placeringar i grundkapitalet.   
c) Genom överföring från övrigt kapital. 
d) En uppenbar förändring i medlemskommunens/-kommunernas 

invånarantal jämfört med de andra medlemskommunerna. 
 

På grundkapitalet betalas en årlig ränta vars storlek bestäms av 
samkommunsstämman.  
 
I samkommunen bör föras register över medlems- och kapitalandelarna.  
 

7 § 
Medlemskommunernas andelar i tillgångarna och ansvar för skulderna  

 
Medlemskommunernas andelar av samkommunens tillgångar och 
ansvarsförbindelser bestäms i proportion till grundkapitalandelarna och med 
beaktande av 27 §. 
 

2 KAPITLET   LEDNINGS- OCH VERKSAMHETSPRINCIPER  
 
8 § 
Ledningsprinciper 
 

Samkommunen leds enligt en godkänd strategi, enligt dess värderingar och 
mål så att organisationen har tydliga ansvar och befogenheter.  
Verksamhetssättet grundar sig på beställar/producent-modellen.  
 



 

Samkommunen har ett tätt samarbete med sina medlemskommuner och de 
instanser som ansvarar för kollektivtrafiken inom statsförvaltningen.  
 

9 § 
Verksamhetsprinciper 
 

Samkommunens funktioner bör anordnas och uppgifterna skötas produktivt, 
ekonomiskt och kostnadseffektivt så att  

 
1. värdegrunden för verksamheten är kunden i centrum samt växelverkan 

mellan dem som använder tjänsterna och kommunerna 
2. man uppnår de funktionella och ekonomiska målen 
3. ekonomin hålls i balans 
4. på organisationens alla nivåer och i alla funktioner finns en tillräcklig 

intern kontroll och att ansvaret för ordnandet av kontrollen innehas av 
styrelsen 

5. befintliga funktionella, ekonomiska och andra risker utreds, risker 
undviks och beredskap på skador finns så att kostnaderna för dem inte 
förorsakar störningar i samkommunens verksamhet och finansiering 

6. betalningsrörelse, finansieringsverksamhet och placeringsverksamhet 
sköts produktivt, på ett betryggande och ekonomiskt sätt 

7. man förlitar sig på främmande kapital endast då det är motiverat av 
funktionella eller ekonomiska skäl samt 

8. i användningen av medel fästa uppmärksamhet vid att funktionerna 
binder så lite kapital som möjligt. 

 
10 § 
Planeringen av verksamheten och ekonomin 
 

I strategin definieras samkommunens vision, värderingar, strategiska syften 
och mätbara mål. Uppnåendet av målen följs upp årligen.  
Samkommunsstämman godkänner för styrelsens mandatperiod strategin som 
styr utvecklandet av verksamheten. 
 
I budgeten och ekonomiplanen förverkligas linjedragningarna i och målen för 
strategin. I budgeten definieras de årliga målen för samkommunen och de 
resurser som står till förfogande för att uppnå dem. Budgetåret är det första i 
ekonomiplanen, vilken görs upp för tre år.  
 
Dessutom beaktas i planeringen de uppgifter som lagts på samkommunens 
ansvar. 
 

3 KAPITLET   SAMKOMMUNSSTÄMMAN 
 
11 § 
Allmänt 
 

Samkommunsstämma hålls minst två gånger om året. Beslut om bokslutet 
fattas på samkommunsstämma senast före utgången av maj och beslut om 
budgeten och ekonomiplanen på samkommunsstämma före utgången av 
november.  
 
På samkommunsstämman har varje kommun en representant som använder 
medlemskommunens rösträtt. 

 
 
 



 

 
 
12 § 
Rösträtt 
 

På samkommunsstämman fördelar sig medlemskommunernas rösträtt i 
samma proportion som invånarantalen, dock så att röstandelen för en 
kommun kan vara högst 50 %. 
 
År 2009 är röstandelarna Helsingfors 50 %, Esbo 23,4 %, Vanda 19,0 % 
Grankulla 0,8 %, Kervo 3,3 % och Kyrkslätt 3,5 %. Röstandelarna justeras i 
början av en ny kommunalvalsperiod efter invånarantalen på den sista dagen 
året förut och när en ny medlemskommun ansluter sig till samkommunen 
enligt den princip som nämns i 1 momentet. 
 

13 § 
Möteskallelse och beslutsförhet 

 
Möteskallelse till samkommunsstämman skall, ifall inte av särskild orsak en 
kortare kallelsefatalie iakttas, sändas senast en månad före mötet till 
medlemskommunerna och för kännedom till medlemmarna i samkommunens 
styrelse.   
 
Samkommunsstämman är beslutför då mer än hälften av stämmans 
röstberättigade medlemskommuner och hälften av rösterna är representerade 
och då informationen om samkommunsstämman har sänts till 
medlemskommunerna inom ovan i 1 momentet bestämda tid, dock minst en 
vecka före samkommunsstämman.  
 

14 § 
Uppgifter 
 

Till samkommunsstämmans uppgifter hör: 
 
På vårkommunstämman  
 
1. fastställandet av bokslutet vilket omfattar resultaträkning, balans, 

finansieringskalkyl och verksamhetsberättelse 
2. beslutandet om åtgärder som föranleds av bokslutets vinst eller förlust   
3. beslutande om räntebeloppet på grundkapitalet och dess utbetalning 
4. beslutande om beviljande av ansvarsfrihet 

 
På höstkommunstämman  
 
5. godkännande av budget, ekonomiplan och strategi samt 

verksamhetsplanen inklusive de bindande målen 
 
Övriga ärenden som behandlas på samkommunsstämman 

 
6. val av styrelseordförande och viceordförande för styrelsen samt 

medlemmar och personliga ersättare för medlemmarna 
7. val av revisionsnämndens ordförande och viceordförande samt övriga 

medlemmar och deras personliga ersättare    
8. val av revisor (OFR) och vid behov revisorssuppleant (OFR). 
9. grundandet av fonder och beslutande om deras stadgar med 

medlemskommunernas samtycke 



 

10. godkännande av förvaltningsstadga och övriga instruktioner och 
reglementen 

11. höjning och sänkning av grundkapitalet   
12. godkännande och justerande av finansierings- och 

investeringsprinciperna samt beslutsfattande gällande samkommunens 
finansiering inklusive långivning och upptagande av lån och borgens- och 
säkerhetsarrangemang som ansluter sig till dessa 

13. allokerandet av statsandelarna 
14. upptagande av ny medlemskommun 
15. upplösandet av samkommunen 
16. överlåtande av betydande andel av samkommunens verksamhet eller 

avslutande av densamma samt överlåtelse av förmögenhet 
17. givande av säkerheter å samkommunens vägnar och godkännande av 

inteckningar som gäller samkommunens egendom samt 
18. övriga i  kallelsen nämnda ärenden. 
 
Närmare föreskrifter om samkommunsstämman finns i kommunallagen och i 
förvaltningsstadgan. 
 

 
4 KAPITLET  STYRELSEN 
 
15 § 
Medlemmar 

 
Styrelsens platsfördelning bestäms i enlighet med medlemskommunernas 
röstandelar i enlighet med 12 §. Styrelsen har högst 14 medlemmar och 
ersättare för dem. Styrelsen skall ges en sådan sammansättning att den 
motsvarar röstandelarna som de olika grupperna som är företrädda i 
medlemskommunernas fullmäktige fått i kommunalvalet inom 
samkommunens område i enlighet med den proportionalitetsprincip som 
föreskrivs i vallagen.  
 
Samkommunsstämman väljer för mandatperioden 2009 – 2012 ordförande, 
viceordförande och medlemmar. Av styrelsemedlemmarna väljer Helsingfors 
7 medlemmar och 7 ersättare, Esbo 3 medlemmar och 3 ersättare, Vanda 3 
medlemmar och 2 ersättare och Grankulla 1 ersättare samt Kervo och 
Kyrkslätt sammanlagt en medlem och en ersättare.  
 
Ersättare har alltid rätt att närvara och uttala sig på styrelsemöten förutsatt att 
han eller hon är enda representant för sin kommun på styrelsens 
sammanträden. Den till befolkningsmängden största kommunen utser 
styrelseordförande.  
 
Medlemskommun som inte har utsett en ordinarie styrelsemedlem eller en 
ersättare kan utse en sakkunnigrepresentant och en ersättare för denna till 
styrelsen. Sakkunnigrepresentanten har närvaro- och yttranderätt vid 
styrelsens sammanträden. Samkommunens styrelse beslutar om övriga 
sakkunnigmedlemmars närvaro- och yttranderätt vid styrelsemötena i enlighet 
med förvaltningsstadgan. 
 
Platsfördelningen i styrelsen justeras vid samkommunsstämman alltefter att 
röstandelarna ändras med kommunalvalsperioden.  
 
Styrelsens mandatperiod är fyra år, dock så att den första mandatperioden 
upphör i slutet av år 2012. 
 



 

16 § 
Uppgifter 
 

Styrelsens uppgift är att 
  
1. bevaka samkommunens intressen, representera samkommunen samt å 

samkommunens vägnar uppgöra avtal, ifall ärendet inte hör till 
samkommunsstämman eller styrelsen inte delegerar beslutanderätten i 
viss omfattning till annat organ som den utsett eller till tjänsteinnehavare 

2. anordna förvaltningen och att besluta om verksamhetsprinciperna 
3. anställande och avskedande av samkommunens verkställande direktör 
4. anställande och avskedande av de ledande tjänsteinnehavare som 

nämns i förvaltningsstadgan 
5. godkännandet och ändrandet av principerna för köp av tjänster 
6. beslutande om taxor och tariffer medräknat grunderna för beviljande av 

rabatt- och fribiljetter samt beslutande om tillämpningen av 
tariffbestämmelse- och biljettprisbesluten  

7. inom de gränser samkommunsstämman fastställt godkänna 
projektplaner och projektritningar samt fastställa de gränser enligt vilka 
tjänsteinnehavarna beslutar om nämnda ärenden  

8. besluta om anskaffningar, ifall inte något annat föreskrivs i 
kommunallagen eller förvaltningsstadgan, samt fastställa de gränser 
enligt vilka tjänsteinnehavare beslutar om anskaffningar 

9. besluta om trafikens upphandlingsprinciper 
10. besluta om kollektivtrafikens utbudsmängd och kvalitet inom sitt 

verksamhetsområde på buss-, tåg-, färje-, spårvägs- och metrolinjer 
(planeringsanvisning) samt om deltagande i anordnandet av 
transportservice som anordnas av offentliga samfund 

11. besluta om den trafik som anskaffas och om trafikeringsavtalen 
12. besluta om samkommunens medlemskap i olika samfund  
13. fatta beslut och ändra beslut som med betraktande av samkommunens 

verksamhet är extraordinära eller mycket omfattande 
14. uppgöra och justera övriga avtal som på ett avgörande sätt påverkar 

samkommunens verksamhet  
15. bestämma om i förvaltningsstadga och andra instruktioner tillsatta organ 

och om tjänsteinnehavarnas uppgifter. 
 
 
Styrelsen skall före beslut höra kommun om trafikmängden och 
trafikkvaliteten, om planeringen av linjenätet, prissättningen eller i annat 
motsvarande fall. 
 
Om styrelsens och verkställande direktörens beslutanderätt finns närmare 
föreskrifter i instruktionen.  
 

17 § 
Sammanträden och föredragning 

 
I fråga om styrelsens sammanträden och föredragning tillämpas föreskrifterna 
i kommunallagen och förvaltningsstadgan. 

 
18 § 
Avgivande av årsberättelse 

 
Styrelsen bör för varje kalenderår uppgöra en verksamhetsberättelse till 
samkommunsstämman om samkommunens förvaltning och verksamhet. 
 



 

19 § 
Underskrifter och meddelanden 
 

Samkommunens verkställande direktör eller av honom eller henne 
befullmäktigad tjänsteinnehavare skriver under avtal och förbindelser samt 
fullmakter och andra handlingar för samkommunens räkning. 
 
I förvaltningsstadgan kan noggrannare direktiv ges gällande undertecknandet 
av dokument och tecknande av samkommunens namn samt om information.    
 

 
5 KAPITLET  BESLUTSFATTANDE  
 
20 § 
Samkommunsstämman 

 
Besluten på samkommunsstämman görs med enkel majoritet av de röster 
som är representerade på mötet, ifall inte något annat följer av 
kommunallagen. 
 

21 § 
Styrelsen 

 
Besluten i styrelsen görs med enkel majoritet av de närvarande 
styrelsemedlemmarna. Då rösterna fördelas jämnt avgör ordförandes röst och 
vid val lotten. 
 

22 § 
Iakttagande av grundavtalet 

 
Medlemskommunerna förbinder sig vid att se till att de styrelsemedlemmar de 
utnämnt och representanterna på samkommunsstämman i beslutsfattandet 
och i annan verksamhet följer detta avtal. 
 

 
6 KAPITLET  EKONOMI SAMT GRANSKNING AV FÖRVALTNING OCH EKONOMI   
 
23 § 
Ekonomiplanen 

 
Samkommunen bör ha en ekonomiplan som omfattar de tre följande åren. 
Ekonomiplanen justeras årligen. 
 
Styrelsen uppgör ett förslag till ekonomiplan. 
 
Av medlemskommunerna skall begäras utlåtanden om förslaget som 
uppgjorts av styrelsen. Utlåtandena skall fogas till det förslag som ges till 
samkommunsstämman. Den preliminära ekonomiplanen bör sändas för 
utlåtande till medlemskommunerna senast den 15 juni samtidigt med 
budgeten för följande år. Ekonomiplanen bör innehålla bl.a. en strategiplan 
samt planerna angående ändringarna i tariffer och servicenät. 
Medlemskommunerna skall avge sitt utlåtande senast den 31 augusti. 
 
Den godkända budgeten och ekonomiplanen bör sändas till 
medlemskommunerna före den 15 december. 
 

24 § 



 

Bokslutet och revisionsberättelsen 
 
Förhandsuppgifterna om bokslutet skall ges till medlemskommunerna före 
utgången av februari. 
 
Räkenskapsårets bokslut skall ges för granskning till revisorerna senast den 
15 mars följande år. Revisorerna skall avge en berättelse om räkenskapsåret 
senast den 30 april följande år.   
 
Bokslutet och förklaringarna med anledning av anmärkningar i 
revisionsberättelsen och styrelsens utlåtande skall sändas till 
samkommunsstämman senast före slutet av följande augusti månad. 
 
Bokslutet undertecknas av styrelsemedlemmarna, samkommunens 
verkställande direktör och ekonomidirektören. 
 
  

25 § 
Avskrivningar enligt plan  

 
Beräkningsgrunderna för avskrivningar enligt plan godkänns av 
samkommunsstämman. 

 
26 § 
Finansiering av verksamheten samt fördelningen av biljettintäkter och kostnader 

 
Allmänna principer 
 
Samkommunen finansierar sin verksamhet med biljettintäkter, med tariffstöd 
som kommunerna betalar, med statsunderstöd och med övriga inkomster. 
 
De kostnader som uppstår på grund av samkommunens olika uppgifter 
hänförs till medlemskommunerna i enlighet med användningen av servicen. 
Biljettintäkterna fördelas kommunvis enligt de kommunvis ackumulerade 

biljettintäkterna. 
 
Till den del de avgifter eller andra intäkter som debiteras för skötseln av 
uppgifterna inte räcker till för att täcka kostnaderna, betalar kommunerna 
tariffstöd till samkommunen, med vilket man täcker den skillnad mellan 
kostnader och intäkter som hänför sig till respektive kommun.  
 
Ersättning för uppgifter som samkommunen sköter på basis av avtal 
definieras i avtalet vars grunder bestäms av styrelsen.   
 
Infrastrukturegendomens justerade gängse värde används som 
beräkningsgrund för dispositionsersättningen som betalas för användningen 
av kollektivtrafikinfrastruktursegendom som medlemskommunerna på 
grundval av särskilda avtal anvisat samkommunen.   
 
Hänförande av biljettintäkterna från kollektivtrafiken och utgifterna för skötseln 
av kollektivtrafiken  
 
För hänförande av biljettintäkterna och kostnaderna för skötseln av 
kollektivtrafiken till medlemskommunerna iakttas följande principer: 
 
Biljettintäkterna 
 



 

De personliga värde- och periodbiljetterna hänförs till respektive kommun på 
grundval av uppgifterna i resekortssystemet, övriga biljetter antingen direkt 
eller tillämpat i proportion till de personliga biljetterna.  

 
Kostnaderna för beställarorganisationens planering, förvaltning och övriga 
liknande funktioner 

‒ I proportion till påstigningarna enligt trafikslag  
 
Kostnaderna för den operativa verksamheten (trafikeringsersättningar)     

‒ Enligt trafikslag i proportion till passagerarkilometrarna 
 
Kostnaderna för infrastrukturen 

‒ Enligt trafikslag i proportion till påstigningarna 
 
Kostnaderna för infrastrukturen beräknas på grundval av gängse värden. Till 
kostnaderna räknas 50 % av avskrivningarna och räntorna på kapitalet och 
infrastrukturens förvaltnings- och underhållskostnader i sin helhet. 
Samkommunen och medlemskommunerna förhandlar sinsemellan årligen om 
infrastrukturens förvaltnings- och underhållskostnader.  
 
Då det gäller medlemskommunernas nya kollektivtrafikinvesteringar beaktas 
också räntorna för byggnadsskedet. Då man definierar det gängse värdet för 
de gamla kollektivtrafikinvesteringarna, beaktas dock inte räntorna för 
byggnadsskedena retroaktivt.  
 
Vanda ringbana och andra kommande stadsbaneprojekt inbegrips i 
kostnaderna för infrastrukturen, men inte kostnaderna för de gamla 
stadsbanorna. 
 
Den efterfrågeinformation som används vid fördelningen av kostnaderna 
(påstigningar och passagerarkilometrar enligt trafikslag och kommunvis) 
grundar sig på biljettslagsundersökningar och uppgifter insamlade genom 
resekortssystemet eller andra motsvarande, ur tillförlitliga källor insamlade 
uppgifter. Samkommunens styrelse bifogar en preliminär plan över 
granskningen av efterfrågeuppgifterna till den begäran om utlåtande om 
ekonomiplanen som enligt 23 § årligen sänds till medlemskommunerna. I 
planen presenteras tidpunkten för granskningen och de informationskällor 
som granskningen baseras på. I planen beaktas bl.a. det beräknade 
genomförandet av betydande kollektivtrafikprojekt. Efter att ha fått 
medlemskommunernas utlåtanden beslutar samkommunens styrelse om 
ordnandet av biljettslagsundersökningarna och om tidpunkterna för dem.  
 
Samkommunens styrelse beslutar enligt ovan refererade principer de 
noggranna beräkningsprinciperna för hänförandet av biljettintäkterna och 
kostnaderna för den av samkommunen ordnade kollektivtrafiken till 
medlemskommunerna. 
 
Övergångsbestämmelser 
 
Ifall de kommunvisa nettokostnaderna år 2010 (kommunens nettoandel för 
täckandet av kollektivtrafikens underskott) avsevärt ändrar sig jämfört med år 
2009, iakttas i det fallet en övergångstid så att man beaktar 33 % av 
förändringen år 2010, 67 % av förändringen år 2011 och 100 % år 2012.   

 
27 § 
Kapitalfinansiering av investeringarna 

 



 

Samkommunen kan skaffa kapitalfinansiering för investeringsutgifterna som 
statsandel, som kapitalfinansiering i form av egen placering med kapitalvillkor 
av medlemskommun eller som lån från medlemskommunerna eller från 
finansieringsinstitut.   
 
Om finansiering av ny- och utvidgningsinvesteringar avtalas särskilt med 
medlemskommunerna. 
 

28 § 
Närmare föreskrifter 

 
Föreskrifter om samkommunens ekonomi och revision finns i 
förvaltningsstadgan eller i reglementen eller i instruktioner som är godkända 
av samkommunsstämman.  
 

 
29 § 
Revisionsnämnden   

 
Revisionsnämnden har en ordförande och en viceordförande samt tre övriga 
medlemmar, alla valda av samkommunsstämman. Varje medlem har en 
personlig ersättare. Föreskrifter om revisionsnämndens uppgifter och 
mötesprocedurer finns i kommunallagen och i förvaltningsstadgan. 
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30 § 
Utträdande från samkommunen 
 

Medlemskommun som önskar utträda från samkommunen bör meddela om 
detta till samkommunen. Medlemskapet upphör i slutet av det kalenderår som 
följer efter det år meddelandet har gjorts ifall man inte i fråga om tidpunkten 
med samkommunsstämmans samtycke avtalar annorlunda. 
 
Ifall medlemskommun utträder ur samkommunen, betalas på grundval av 
samkommunsstämmans beslut kommunens andel av grundkapitalet eller del 
av detsamma till kommunen.  
Ifall inte de övriga kommunerna löser in den avgående kommunens kapital, 
minskas grundkapitalet. 
 
Ersättning för grundkapitalandelen betalas i lika stora rater inom högst fem (5) 
års tid efter det att utträdet trätt i kraft. 
 
Kommun kan utträda ur samkommunen också genom att överlåta sin 
grundkapitalandel till annan kommun på grunder som bestäms av 
samkommunsstämman. 
 

31 § 
Upplösning och slutlikvid 
 

Om upplösning av samkommunen beslutar medlemskommunernas 
fullmäktige. 
 
Då samkommunen upplöses bör styrelsen ombesörja slutlikviden ifall inte 
medlemskommunerna kommer överens om andra arrangemang.   



 

 
Samkommunens tillgångar som inte behövs för att betala slutlikvidens 
kostnader och skulder eller för att uppfylla förbindelser, delas ut till 
medlemskommunerna i samma proportion som grundkapitalandelarna. I fall 
beloppet som behövs för att betala kostnaderna och skulderna samt för att 
uppfylla förbindelserna är större än tillgångarna, är medlemskommunerna 
skyldiga att betala skillnaden i proportion till ovan nämnda andelar.  
 

32 § 
Ikraftträdande och tillämpning 

 
Detta avtal träder i kraft 1.1.2012. I och med att avtalet träder i kraft upphävs 
det tidigare grundavtalet som trädde i kraft 17.6.2009. 
 
Åtgärder som krävs för att uppfylla avtalet kan inledas innan avtalet träder i 
kraft. 
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