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Den nya kommunallagen (2017:725) vad behöver göras 
Förändring av Sbffs förbundsordning med anledning av ny 
kommunallag: 
1. 9 kap. 12 § i kommunalförbund med förbundsdirektion väljs revisorer enligt 

vad som anges i förbundsordningen. 
(Inget krav att ange vilken av medlemmarna som ska utse revisorer i 
kommunalförbund med direktion. I stället ska anges på vilket sätt revisorer 
ska utses) 

2. 9 kap. 6 § p. på vilken webbplats förbundets anslagstavla ska finnas. 
3. 9 kap. 6 § p. 14 om allmänheten ska ha rätt att ställa frågor om 

årsredovisningen vid ett sammanträde och i så fall förutsättningarna för detta. 
 

Övrig förändring på grund av ny kommunallag 
4. 7 kap. 2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda 

förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens 
övriga uppgifter. 

5. 7 kap. 8 § Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har 
fattats med stöd av uppdrag enligt 5 och 6 §§ (delegation) ska anmälas till 
den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras. 

6. 6 kap. 37 § en nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp 
av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 
5 – 8 §§. 

7. 11 kap. 8 § Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads 
utgång. Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av 
fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt. 

 
Bakgrund 
- Ny kommunallag från den 1 januari 2018 
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Förslag till beslut 
1. § 6 i förbundsordningen, Revison och ansvarsfrihet, ändras ej.  
 I förbundsordningen står att revisor utses av vardera kommunerna Ekerö, 
 Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Tyresö. Nämnda kommuner ska hantera 
 hur revisorer utses. 
2. Förbundsordningens § 8 förändras från att tillkännagivanden anslås på 
 Haninge kommuns anslagstavla till att anslagstavlan finns på Sbff:s 
 webbplats. 
3. Tillägg görs till förbundsordningen om att allmänheten har rätt att ställa 
 frågor om årsredovisningen enligt 9 kap. 6§ p. 14 
4. En direktörsinstruktion tas fram av presidiet i dialog med 
 medlemskommunerna. 

5. De anmälningsärenden som gäller förelägganden brandskyddskontroll 
 behöver ej redovisas till direktionen. 

6. Presidiet får uppdrag att ta beslut om vitesföreläggande för att få en 
 snabbare handläggning. 
7. Direktionen fattar beslut om revisorernas budget i samband med beslut om 
 budgetram. Beslutet gällande revisorernas budget fattas efter förslag till 
 beslut från presidiet. 

 
 
2018-01-30 
Froukje Bouius 
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