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Landstingsstyrelsen

Bildande av kommunalförbund Avancerad Strålbehandling

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET
Landstingsdirektören har inkommit med Förslag till bildande av Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att tillsammans med Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne,
Västra Götalandsregionen, Örebro läns landsting och Västerbottens läns landsting bilda ett
kommunalförbund för gemensam investering i och drift av en anläggning för avancerad
strålbehandling
att godkänna förbundsordning för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
att uppdra åt kommunalförbundet att genomföra en funktionsupphandling av en anläggning
för avancerad strålbehandling samt att också i enlighet med 9 § i förbundsordningen godkänna att förbundet investerar maximalt 800 000 000 kronor i anläggningen och att direktionen härmed ges rätt att fatta erforderliga beslut med anledning av anskaffandet av anläggningen
att tillskjuta 1 000 000 kronor till kommunalförbundet för löpande kostnader under dess
första verksamhetsår

Bilagor
1 Förslag till förbundsordning för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
2006-03-22
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att finansiera kostnaden på 1 000 000 kronor genom ianspråktagande av landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter
att uppdra åt Sveriges Kommuner och Landsting att ombesörja registrering och start av
kommunalförbundet så att dess verksamhet kan påbörjas i enlighet med detta beslut
att välja en ledamot och en ersättare till förbundsdirektionen.

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 22 mars 2006 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att tillsammans med Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Örebro läns
landsting och Västerbottens läns landsting bilda ett kommunalförbund för gemensam investering i och drift av en anläggning för avancerad strålbehandling, att godkänna bilagd förbundsordning för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling, att uppdra åt kommunalförbundet att genomföra en funktionsupphandling av en anläggning för avancerad strålbehandling samt att också i enlighet med 9 § i förbundsordningen godkänna att förbundet
investerar maximalt 800 mkr (800 000 000 kronor) i anläggningen och att direktionen härmed ges rätt att fatta erforderliga beslut med anledning av anskaffandet av anläggningen, att
tillskjuta en miljon kronor (1 000 000 kronor) till kommunalförbundet för löpande kostnader under dess första verksamhetsår, att finansiera kostnaden på 1 000 000 kronor genom
ianspråktagande av landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, att uppdra åt Sveriges Kommuner och Landsting att ombesörja registrering och start av kommunalförbundet
så att dess verksamhet kan påbörjas i enlighet med detta beslut, att välja en ledamot och
en ersättare till förbundsdirektionen.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 5 april 2006.

