Förbundsordning för Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje
(organisationsnummer 222000-1891)
Fastställd i december 2015 av fullmäktige i Stockholm läns landsting (nr: LS
2015-0990) och fullmäktige i Norrtälje kommun den (Dnr: KS 2015-1393).
Ändrad i december 2018 av fullmäktige i Stockholm läns landsting (nr: LS
2018-1238) och fullmäktige i Norrtälje kommun den (Dnr: KS 2018-2152).

§ 1 Benämning och säte
Kommunalförbundet benämns Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje och har sitt säte i Norrtälje kommun i Stockholm län.

§ 2 Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är Stockholms läns landsting och Norrtälje
kommun.

§ 3 Syfte, ändamål och uppgifter
Syftet med kommunalförbundets verksamhet är att utveckla och fördjupa
samarbetet mellan förbundsmedlemmarna inom kommunalförbundets
verksamhetsområde och att samordna de gemensamma resurserna på ett för
kommunmedborgarna bättre sätt.
Målet är att åstadkomma en sammanhållen vård och omsorg med god kvalitet
och tillgänglighet för individen och att ge förutsättningar för innovativa
samarbeten som ger upphov till samordnings- och effektivitetsvinster.
Kommunalförbundets övergripande uppgift är att ansvara för att invånarna i
Norrtälje kommun erhåller hälso- och sjukvård och omsorg, inklusive
hälsofrämjande och förebyggande insatser. Kommunalförbundet ska, med
beaktande av lagen om valfrihet och enligt de grunder som kommunen och
landstinget beslutar om, bedriva, beställa och besluta om hälso- och sjukvård
och omsorg i enlighet med vad som anges i denna förbundsordning.
Kommunalförbundet ska som en del av sin uppgift också äga och förvalta
samtliga aktier i TioHundra AB (organisationsnummer 556595-7395).
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Kommunalförbundet ska därvid svara för samtliga frågor rörande bolaget och
dess relation med förbundsmedlemmarna.
Kommunalförbundets uppgifter anges specificerade i bilaga 1.

§ 4 Organisation
Kommunalförbundet är ett förbund med förbundsdirektion.

§ 5 Förbundsdirektion
[Upphör i december 2018] Förbundsdirektionen ska bestå av tolv (12)
ledamöter och tolv (12) ersättare. Respektive medlems fullmäktige utser sex (6)
ledamöter och sex (6) ersättare vardera.
[Ny lydelse i december 2018] Förbundsdirektionen ska bestå av sexton (16)
ledamöter och sexton (16) ersättare. Respektive medlems fullmäktige utser åtta
(8) ledamöter och åtta (8) ersättare vardera.
Mandatperioden ska vara fyra (4) år från och med den 1 januari året efter det att
allmänna val hållits i hela landet.
Vid förbundsdirektionens sammanträden har även icke tjänstgörande ersättare
närvaro- och yttranderätt.
I samråd med varandra utser fullmäktige i Stockholms läns landsting
ordförande och fullmäktige i Norrtälje kommun vice ordförande för samma
mandatperioder som för ledamöter och ersättare.
Ordföranden och vice ordföranden utgör direktionens presidium och skall
gemensamt svara för upprättande av dagordning och övriga förberedelser för
direktionssammanträden.

§ 6 Revisorer
Kommunalförbundet ska ha fyra (4) revisorer. Varje förbundsmedlem utser två
(2) revisorer vardera. Mandatperioden ska vara fyra (4) år från och med den 1
januari det år allmänna val hållits i hela landet.
Revisorernas berättelse ska, jämte årsredovisningen, senast den sista mars året
efter det år revisionen avser, avges till var och en av förbundsmedlemmarnas
fullmäktige.
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§ 7 Ersättningar
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i
förbundsdirektionen ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för
förtroendevalda i Norrtälje kommun.

§ 8 Samrådsgrupp
Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting ska inrätta en samrådsgrupp
bestående av tjänstemän från respektive organisation. Samrådsgruppen har till
uppgift att svara för budgetsamråd och övriga gemensamma frågor som berör
samarbetet. Till dessa hör att svara för att den överenskomna årscykeln för
budget-, boksluts- och verksamhetsplanering hålls, att gemensamma policys
utarbetas samt att frågor rörande kommunalförbundets uppdrag och eventuella
förändringar av detta bereds.

§ 9 Underställning m.m.
Förbundsdirektionen ska, innan beslut som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt fattas, inhämta respektive medlemsfullmäktiges
godkännande. Sådana frågor är exempelvis:
1. Ändring av bolagsordning i TioHundra AB.
2. Ändring av fixerat aktiekapital i TioHundra AB.
3. Antagande av ägardirektiv för TioHundra AB.
4. Beslut om aktieägartillskott i TioHundra AB.
5. Förvärv, bildande, försäljning eller avveckling av dotterbolag eller
annan likvärdig association i förbundet eller i TioHundra AB.
6. Upptagande av lån.
7. Beslut att ingå borgensförbindelse eller annan likvärdig
ansvarsförbindelse.
8. Överlåtelse av aktier i TioHundra AB.
9. Avyttring av verksamhet som ingår i TioHundra AB.
10. Fusion av TioHundra AB.
11. Förvärv av aktier i andra företag, samt försäljning av aktier.
12. Köp eller försäljning av fast egendom i förbundet eller TioHundra AB.
Det åligger direktionen att se till att respektive medlemsfullmäktige får ta
ställning till andra beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt, innan sådana fattas. Detta gäller dock inte i enskilda
ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild. Detsamma gäller för
motsvarande frågor i TioHundra AB.
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Anställning av förbundsdirektör ska godkännas av kommunstyrelsen i Norrtälje
kommun och av landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting.
Kommunalförbundet ska också se till att verksamheten bedrivs i enlighet med
de eventuella mål och riktlinjer som gemensamt fastställts av medlemmarnas
fullmäktigeförsamlingar.

§ 10 Ombud på bolagsstämma samt val av styrelseledamöter m.m. i
TioHundra AB
Kommunalförbundet ska utse ett ombud att företräda förbundet vid
bolagsstämma i TioHundra AB.
Om medlemmarna gemensamt antagit eventuella instruktioner eller i särskild
fråga tillkännagivit vad de anser ska kommunalförbundet ge eventuella
instruktioner till ombudet i enlighet med detta.
Förbundet ska, efter nominering av respektive kommun- och
landstingsfullmäktige, till bolagsstämman i TioHundra AB nominera
ordförande och i förekommande fall vice ordförande, styrelseledamöter samt
suppleanter till bolagsstyrelsen.

§ 11 Förbundsmedlems rätt att väcka ärenden
Varje förbundsmedlem har rätt att väcka ärenden i kommunalförbundets
direktion.

§ 12 Tillkännagivanden
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga
tillkännagivanden ska anslås på därför avsedd anslagstavla där förbundet har
sitt säte.

§ 13 Andel i tillgångar och skulder samt kostnadsfördelning
Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun lämnar årligen bidrag till
kommunalförbundet som svarar mot den verksamhet som respektive part har
överlämnat huvudmannaskapet för till förbundet. Parterna ska erlägga sin del av
bidraget månadsvis.
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Varje år skall en förnyad bedömning av de ingående verksamheterna ske och
nivån på det årliga bidraget läggas fast. Därvid ska resursbehov och
kostnadsutveckling inom respektive huvudmans verksamhetsgrenar beaktas.
Respektive part svarar för över- och underskott i kommunalförbundet som kan
hänföras till den verksamhet som respektive part har lämnat över
huvudmannaskap för, om inte parterna överenskommit om annat.
Förbundsmedlemmar har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets
tillgångar och skulder i förhållande till ovan angiven kostnadsfördelning om
inte annat föreskrivs nedan och denna fördelningsgrund ska också tillämpas vid
skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar som föranleds av
kommunalförbundets upplösning.
Finansiering av aktieägartillskott och/eller underskott i förbundet som har sin
uppkomst i aktieägartillskott eller motsvarande till TioHundra AB ska fördelas
mellan parterna i förhållande till vems verksamhet underskottet avser såvida
inte annat överenskoms mellan parterna.

§ 14 Kostnadstäckning
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks
på annat sätt, täckas med bidrag från förbundsmedlemmarna enligt § 13.

15 § Budgetprocess och verksamhetsplanering m.m.
Budgetprocess och verksamhetsplanering syftar till att skapa enighet hos
parterna om respektive parts årliga bidrag till kommunalförbundet, samt om
eventuella förändringar av kommunalförbundets uppdrag.
Kommunalförbundet har ansvar för att dess budget-, boksluts- och
verksamhetsplaneringsprocess är i överensstämmelse med ordinarie budget-,
boksluts- och verksamhetsprocesser hos respektive medlem.
Kommunalförbundets budget-, boksluts- och verksamhetsprocess ska därför ske
i samråd med Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting genom
samrådsgruppen i 8 § ovan.
Kommunalförbundet ska upprätta underlag till budget för förbundets
verksamhet för nästföljande år. Förslaget ska, i sådan tid som
förbundsmedlemmarna fastställer, tillställas förbundsmedlemmarna som ska
godkänna budgetramen innan budgeten fastställs.
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under
budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.
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När budgeten fastställs bestämmer förbundsdirektionen storleken på bidragen
som medlemmarna ska erlägga till förbundet enligt grunderna i 13 §.

§ 16 Medlemskommunernas insyn, uppsikt och upplysning
Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva uppsikt
över dess verksamhet. Dessa befogenheter utövas av kommunstyrelsen i
Norrtälje kommun och landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting.
Direktionen ska avlämna de rapporter över verksamheten som
förbundsmedlemmarna efterfrågar. Årsbokslut för kommunalförbundet ska
avlämnas till respektive medlem senast sista februari.
Förbundsdirektionen ska tillse att erforderlig ägarstyrning sker över TioHundra
AB. Det ankommer också på förbundsdirektionen att löpande rapportera om
frågor rörande ägarstyrningen till kommun- respektive landstingsstyrelsen.

§ 17 Utträde m.m.
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem äger rätt att
utträda ur förbundet efter att ha iakttagit en uppsägningstid om tre (3) år. Om
medlemmarna ej kan enas om förutsättningarna för utträdet ska förbundet träda
i likvidation tre år efter det kalenderår varunder uppsägning ägt rum.
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. När förbundet
trätt i likvidation får kallelse till förbundets okända borgenärer sökas av
förbundsmedlem eller av likvidatorn.
När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom, i den mån det
behövs för likvidationen, förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig
auktion eller på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas om det
behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge
slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som rör
likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska även innehålla en redovisning för
skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar
för hela likvidationstiden.
När likvidationsuppdraget är fullgjort, ska direktionen besluta om vilken av
förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till
förbundets arkiv.
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Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts
samtliga förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.
En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som
förrättats av direktionen, har rätt att väcka talan om detta mot den andra
förbundsmedlemmen inom ett år från det slutredovisningen delgavs
medlemmen.
Om det framkommer någon tillgång för kommunalförbundet efter dess
upplösning eller om talan väcks mot kommunalförbundet eller om det på annat
sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen
fortsätta.

§ 18 Tvister
Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar ska, om
överenskommelse ej kan nås på annat sätt, slutligt avgöras vid allmän domstol.

§ 19 Ändringar i förbundsordningen
Ändring eller tillägg till förbundsordningen ska fastställas av
förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige.

8 (10)

Bilaga 1 till förbundsordningen för Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i Norrtälje
(organisationsnummer 222000-1891)

Uppgifter från Norrtälje kommun
Obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning:
Kommunalförbundet fullgör de kommunala uppgifter som följer av 5 kap 4 – 8a
§§ socialtjänstlagen (2001:453) bl.a.:
• Särskilda boendeformer
• Korttidsplats
• Hemtjänst
• Boendestöd/personligt utformat stöd
• Öppen och biståndsbedömd dagverksamhet
• Öppen daglig verksamhet och daglig sysselsättning för personer med
psykisk funktionsnedsättning
• Kontaktperson eller kontaktfamilj för personer med funktionsnedsättning
• Ledsagare
• Trygghetslarm
• Turbundna resor
• Anhörigstöd
• Uppsökande verksamhet
Kommunalförbundets ansvar innefattar dock inte ärenden avseende
försörjningsstöd avseende ovan redovisade grupper (5 kap 4 – 8a §§
socialtjänstlagen (2001:453).
Kommunalförbundet fullgör kommunens uppgifter enligt följande författningar:
• Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
• Lag (1997:735) om riksfärdtjänst
• Lag (1997:736) om färdtjänst (Utredningsansvar)
• Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m. m.
• Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110)
• Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
• Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård.
Kommunalförbundet ansvarar för kommunala verksamheter som ingår som
helhet eller delar i:
• Familjens hus i Norrtälje (Öppna förskolan)
• Ungdomsmottagningen (kurator)
• Rådgivning enligt socialtjänstlagen (2001:453) på Beroenderådgivningen
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•

Basal hemsjukvård, hemrehabilitering och förskrivning av vissa hjälpmedel
inom LSS-verksamhet.

Övriga kommunala uppgifter:
• Personliga ombud
• Transport och förvaring av avlidna från särskilda boenden

Uppgifter från Stockholms läns landsting
Kommunalförbundet ansvarar för att tillgodose behovet av hälso- och sjukvård
till invånarna i Norrtälje kommun inom följande områden:
• Primärvård
• Husläkarverksamhet inklusive:
- Jourverksamhet vardagskvällar
- Basal hemsjukvård, exklusive LSS-verksamhet
- Psykosociala team
• Fotsjukvård
• Mödrahälsovård
• Barnhälsovård
• Ungdomsmottagning
• HPV-vaccination
• Primärvårdsrehabilitering, här ingår:
- Logopedi
- Fysioterapi
- Arbetsterapi
- Nutrition
- Kiropraktik
- Hemrehabilitering, exklusive LSS-verksamhet
• Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)
• Specialiserad fysioterapi
• Privatpraktiserande vårdgivare (ARV)
• Akutsjukvård
• Somatisk specialistvård
• Geriatrisk vård
• Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)
• Specialiserad palliativ slutenvård (SPSV)
• Läkarinsatser i särskilda boenden
• Allmänpsykiatrisk sjukvård, exklusive rättspsykiatri
• Barn- och ungdomspsykiatri, exklusive slutenvård
• Beroendevård
• Habiliteringsverksamhet för barn, unga och vuxna
• Medicinsk service
• Tolktjänster
• Förvaring av avlidna
• Βasläkemedel i öppen vård
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Övriga allmänna uppgifter
Kommunalförbundet ansvarar för:
• Egen medelsförvaltning och ska därvid följa de föreskrifter som
medlemmarna gemensamt meddelar,
• Att föra talan i mål och ärenden, träffa överenskommelse om betalning av
fordran, anta ackord, ingå förlikning inom kommunalförbundets
verksamhetsområde,
• Planläggning av den egna verksamheten enligt gällande beredskaps- och
krishanteringslagstiftning och enligt de föreskrifter som kommunstyrelsen i
Norrtälje kommun respektive landstingsstyrelsen i Stockholms läns
landsting meddelar,
• Att kommunalförbundets arkiv vårdas och förtecknas enligt bestämmelserna
i arkivlagen (1990:782)
• Kommunalförbundet är i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204)
personuppgiftsansvarig för register och andra behandlingar i verksamhet där
kommunalförbundet är huvudman.
Beställaransvaret:
• Kommunalförbundets ansvarar för upphandling av varor och tjänster inom
de verksamhetsområden där kommunalförbundet är huvudman.
Kommunalförbundet ska emellertid alltid beakta möjligheterna att
tillsammans med sina medlemmar genomföra gemensamma upphandlingar.
• Kommunalförbundet ska införa valfrihetssystem enligt lag (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV), i enlighet med de grunder som Norrtälje
kommunen respektive Stockholms läns landsting beslutar om.

