Till fullmäktige för medlemmar i Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
Landstinget i Uppsala län
Landstinget i Östergötlands län
Region Skåne
Stockholms läns landsting
Västerbottens läns landsting
Västra Götalandsregionen
Örebro läns landsting

Ändring av förbundsordningen
Direktionen har noterat behov av ändring av förbundsordningen.
Revisorerna har påpekat att begreppet revisorsersättare utgått ur kommunallagen. Dessutom
har tidsgränsen för avgivande av revisionsberättelse och årsredovisning 15 februari visat sig
vara svår att hålla. Följande förändringar föreslås.
Nuvarande lydelse
§ 7 Revisorer
Kommunalförbundet skall ha 2 revisorer och 2 revisorsersättare.
Landstinget i Stockholms län och landstinget i Uppsala län skall utse en (1) revisor
och en (1) revisorsersättare vardera. Den första mandatperioden skall löpa från och
med bildandet av förbundet till och med den 31 december 2006. Därefter skall
mandatperioden vara fyra år från och med den 1 januari året efter det att allmänna val
hållits i hela landet.
Revisorernas berättelse skall, jämte årsredovisningen, senast den 15 februari året efter
det år revisionen avser, avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.
Ny lydelse
§ 7 Revisorer
Kommunalförbundet skall ha 3 revisorer.
Landstinget i Stockholms län skall utse en (1) revisor och Landstinget i Uppsala län
två (2) revisorer. Den första mandatperioden skall löpa från och med bildandet av
förbundet till och med den 31 december 2006. Därefter skall mandatperioden vara
fyra år från och med den 1 januari året efter det att allmänna val hållits i hela landet.
Revisorernas berättelse skall, jämte årsredovisningen, senast den 15 mars året efter
det år revisionen avser, avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige.

Av förbundsordningen § 8 framgår vidare att arvoden och andra ekonomiska förmåner till
ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen skall bestämmas enligt de ersättningsregler
som gäller för förtroendevalda i det landsting/den region han eller hon representerar.
Kommunalförbundet har svårighet att hantera och uppdatera sju olika regelverk varför
direktionen har beslutat att dessa ersättningar utbetalas från respektive hemlandsting.

Direktionen anser emellertid att det är korrekt om ersättningarna betalas av
kommunalförbundet vilket kräver ett gemensamt regelverk. Följande förändring av
förbundsordningen föreslås:
Nuvarande lydelse
§ 8 Ersättningar
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i
förbundsdirektionen skall bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för
förtroendevalda i det landsting/den region han eller hon representerar. Motsvarande
skall gälla för revisorer och revisorsersättare.
Ny lydelse
§ 8 Ersättningar
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i
förbundsdirektionen skall bestämmas av SKL:s arvodeskommitté. Motsvarande skall
gälla för revisorer.

Förtydligande av tidigare beslut
När respektive fullmäktige för medlemslandsting/region fattade beslut om bildande av
Kommunalförbundet beslöts också:
att tillskjuta en miljon kronor (1 000 000 sek) till kommunalförbundet för löpande
kostnader under dess första verksamhetsår.
Revisorerna har påpekat att denna formulering inte är entydig då den kan betyda ”under det
första verksamhetsåret” eller alternativt ”under de första verksamhetsåren”.
Direktionen har tolkat lydelsen som ”de första verksamhetsåren”. Ett förtydligande behövs.

Fullmäktige för medlemslandstingen/regionerna föreslås
besluta:
•
•
•

att förbundsordningen § 7 ändras och fastställs enligt förslag
att förbundsordningen § 8 ändras och fastställs enligt förslag
att tidigare fattat beslut om medlemsbidrag på en miljon kronor avsåg löpande
kostnader under de första verksamhetsåren.

Leif Lyttkens
Förbundsdirektör

