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Föreslagna justeringar av Förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg
Ursprunglig förbundsordning antogs av landstingsfullmäktige den 11 oktober
2005. LS 0504-0616
Förbundsordningen omfattar 19 paragrafer. De justeringar som nu föreslås är dels,
att vissa initiala skrivningar, som avsåg själva processen med att bilda kommunalförbundet borttages samt att justeringar av administrativ karaktär göres beträffande
tidpunkt för avlämnande av årsredovisning och revisionsrapport. Vidare är antalet
revisorer minskat från den ursprunglig förbundsordningen. Paragrafjusteringen av
underskottshanteringen kan ha effekt på landstingets resultat.
Initiala skrivningar som föreslås strykas
§ 19 Ikraftträdande
Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg är bildat
när beslut om bildande och antagande av förbundsordning fattats av respektive
medlems fullmäktigeförsamling. Denna förbundsordning gäller från samma
tidpunkt.
§12
Varje förbundsmedlem skall vid förbundets bildande genom räntefria lån tillskjuta
27 500 000 kr till kommunalförbundet att användas till köp och kapitalisering av
Norrtälje Sjukhus AB (556595-7395).
Justeringar av ekonomisk karaktär
§12
Gammal lydelse:
Underskott i förbundet som har sin uppkomst i aktieägartillskott eller motsvarande
till Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag skall fördelas
i proportion till andelen kommun- respektive landstingsfinansierad verksamhet i
bolaget, enligt den årliga värdering av dessa andelars storlek som skall göras.
Ny lydelse:
Underskott i förbundet som har sin uppkomst i aktieägartillskott eller motsvarande
till TioHundra AB skall fördelas i proportion till huvudtal i kommunalförbundet,
d.v.s. varje medlem svarar för hälften av underskottet.
Avlämnande av revisionsberättelse
§6
Gammal lydelse:
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:
Revisorernas berättelse skall, jämte årsredovisningen, senast den sista mars året
efter det år revisionen avser, avges till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige
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Avlämnande av årsredovisning
§14

Gammal lydelse:
Direktionen skall avlämna de rapporter över verksamheten som förbundsmedlemmarna efterfrågar. Årsbokslut för kommunalförbundet skall avlämnas till respektive medlem senast sista januari.
Ny lydelse:
Direktionen skall avlämna de rapporter över verksamheten som förbundsmedlemmarna efterfrågar. Årsbokslut för kommunalförbundet skall avlämnas till respektive medlem senast sista mars.
Medlemskommunernas insyn och kontroll
§ 15
Gammal lydelse:
Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva kontroll
över dess verksamhet. Dessa befogenheter utövas av kommunstyrelsen i Norrtälje
kommun och landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting och Norrtäljes
gemensamma hälso- och sjukvårds och omsorgsnämnd.
Förbundsdirektionen skall tillse att erforderlig tillsyn sker över Tiohundra AB. Det
ankommer också på förbundsdirektionen att löpande rapportera om frågor rörande
tillsynen till respektive medlems styrelse och till Norrtäljes gemensamma hälsooch sjukvårds och omsorgsnämnd.
Ny lydelse:
Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva kontroll
över dess verksamhet. Dessa befogenheter utövas av kommunstyrelsen i Norrtälje
kommun och landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting.
Förbundsdirektionen skall tillse att erforderlig tillsyn sker över Tiohundra AB. Det
ankommer också på förbundsdirektionen att löpande rapportera om frågor rörande
tillsynen till respektive medlems styrelse.

Föreslagna justeringar av bolagsordning för TioHundra AB
Nuvarande bolagsordning beslutades av Landstingsfullmäktige den 14 februari
2006 LS 0601-0044.
De föreslagna justeringarna är av administrativ karaktär och avser formuleringar
och antal styrelseledamöter.
Omformulering
§5
Gammal lydelse:
Aktiebelopp
Aktie skall lyda på ettusen (1 000) kronor
Ny lydelse:
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Antal aktier
I bolaget skall finnas minst 15 000 aktier och högst 60 000 aktier
Antal styrelseledamöter
§6
Gammal lydelse:
Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst sex ledamöter och fyra suppleanter.
Styrelsen skall därutöver ha särskilda personalrepresentanter enligt överenskommelse med fackliga organisationer.
Ny lydelse:
Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Styrelsen kan därutöver
bestå av högst 2 suppleanter.
§11
Gammal lydelse:
Pkt 10: Val av styrelseordförande, vice styrelseordförande samt styrelseledamöter
och styrelsesuppleanter
Ny lydelse:
Pkt 10: Val av styrelseordförande, vice styrelseordförande samt styrelseledamöter
och i förekommande fall styrelsesuppleanter.

