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Förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län
– revidering år 2017
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

godkänna förslaget till ny förbundsordning.

att

förslaget till ny förbundsordning skickas ut till medlemmarna med
rekommendation om antagande i fullmäktige eller motsvarande senast 31 mars
2017.

Ärendet
Samordningsförbundets nu gällande förbundsordning antogs av medlemmarna inför
bildandet 2008. Det finns behov av förtydliganden inför kommande val samt att lösa
frågor inför regionbildningen. Dokumentet behöver även anpassas till aktuellt
lagstöd. På uppdrag av förbundsstyrelsen har ett förslag till ny förbundsordning tagits
fram. Förslaget har varit ute på remiss hos medlemmarna fram till sista september
2016. Sammanställning av remissvaren återfinns i bilaga. Utifrån remissvaren har
små justeringar genomförts och ett slutgiltigt förslag har tagits fram, bilaga.
Ändringar i förbundsordningen ska godkännas av fullmäktige eller motsvarande hos
samtliga medlemmar. Reviderad förbundsordning föreslås gälla från och med
2017-07-01.
I slutgiltiga förslaget har landstinget Uppsala län bytts ut till Region Uppsala
eftersom ny organisation träder i kraft 2017-01-01.
De viktigaste ändringarna
- Mandattiden för styrelseledamöter föreslås räknas från och med 1 april året efter det
att val till kommuner och Region har ägt rum. I nuvarande ordning utses ledamöter
från 1 januari året efter ordinarie val. En förlängning av mandattiden för nuvarande
styrelseledamöter till 31 mars 2019 kommer att hemställas till medlemmarna.
- En valberedning föreslås tillsättas där Region Uppsala är sammankallande.
- Revisorerna föreslås få rätt att i styrelsen väcka ärenden rörande granskningen av
förbundet.
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- Revisorsersättare tas bort. Region Uppsala föreslås utse två gemensamma revisorer
för kommunernas och Regionens räkning. Mandattiden för revisorer förtydligas.
- Tvister föreslås avgöras i allmän domstol istället för genom skiljeförfarande.
Bedömning
En ny förbundsordning förtydligar ansvar och roller inom förbundet samt förenklar
processerna då ny styrelse ska väljas i samband med ny mandatperiod. Förslaget har
varit ute på remiss hos medlemmarna. Remissvaren var positiva till ny
förbundsordning och hade få synpunkter på förslaget. Förslaget har därefter
marginellt justerats. Bedömingen är därför att förslag till reviderad förbundsordning
kan skickas ut för antagande hos medlemmarnas fullmäktige eller motsvarande.
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