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  FS Bilaga 8.2 
 
Dnr: 2016:20 Landstingsstyrelsen i Uppsala län 
 Kommunstyrelsen i Enköping 
 Kommunstyrelsen i Heby 
 Kommunstyrelsen i Håbo 
 Kommunstyrelsen i Knivsta 
 Kommunstyrelsen i Tierp 
 Kommunstyrelsen i Uppsala 
 Kommunstyrelsen i Älvkarleby 
 Kommunstyrelsen i Östhammar 
 Försäkringskassan 
 Arbetsförmedlingen 
 

 

Remiss revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet 
Uppsala län 
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. 
 
Samordningsförbundets styrelse har fattat beslut om ett förslag till reviderad förbundsordning. 
Förslaget skickas på remiss till samtliga medlemmar, som ombeds inkomma med synpunkter 
och svar på förslaget. Förbundet emotser besked senast 2016-09-30 för att tidsramarna ska 
hållas. 
 
Ändringar i förbundsordningen ska godkännas av fullmäktige eller motsvarande hos samtliga 
medlemmar. Reviderad förbundsordning föreslås gälla från och med 2017-07-01. 
 
I färdigt textförslag som skickas till medlemmarna för beslut kommer Landstinget att bytas ut 
till namnet på regionen som bildas 2017-01-01. 
 
De viktigaste ändringarna 

- Mandattiden för styrelseledamöter föreslås räknas från och med 1 april året efter det att val 
till kommuner och landsting har ägt rum, vilket är en anpassning till finsamlagen. I nuvarande 
ordning utses ledamöter från 1 januari året efter ordinarie val. Till medlemmarna hemställs att 
mandattiden för nuvarande styrelseledamöter förlängs till 2019-03-31. 
 
- En valberedning föreslås tillsättas där Landstinget är sammankallande. 
 
- Revisorerna föreslås få rätt att i styrelsen väcka ärenden rörande granskningen av förbundet. 
 
- Revisorsersättare tas bort. Landstinget föreslås utse två gemensamma revisorer för 
kommunernas och Landstingets räkning. Mandattiden för revisorer förtydligas. 
 
- Tvister föreslås avgöras i allmän domstol istället för genom skiljeförfarande. 
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Tidplan 

2016-06-02 Styrelsen beslutar om remiss till medlemmarna med förslag till reviderad 
förbundsordning. 

 
2016-09-30 Sista dag för remissvar från medlemmarna 
 
2016-11-25 Styrelsen beslutar att reviderad förbundsordning skickas till medlemmarnas 

fullmäktige eller motsvarande för godkännande. 
 
2017-03-31 Sista dag för beslut i fullmäktige eller motsvarande. 
 
2017-07-01 Reviderad förbundsordning börjar gälla. 
 
 
Remissvar och synpunkter skickas till: 
 
Samordningsförbundet Uppsala län 
Kungsgatan 16 
753 32 Uppsala 
 
alternativt via e-post till 
info@finsamuppsala.se  
 
 
Bilagor: 
- Förbundsordning 2008, nu gällande 
- Förslag till reviderad förbundsordning att gälla från och med 2017-07-01 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Ulrik Wärnsberg 
Ordförande, Samordningsförbundet Uppsala län 


