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Lag
om dels fortsatt giltighet av lagen (1994:566) om
lokal försöksverksamhet med finansiell samordning
mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och
socialtjänst, dels ändring i samma lag;

Utkom från trycket
den 27 december 1999

utfärdad den 16 december 1999.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:566) om lokal
försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring,
hälso- och sjukvård och socialtjänst, som gäller till utgången av år 20002,
dels att lagen skall fortsätta att gälla till utgången av år 2002,
dels att 10, 21 och 23 §§ skall ha följande lydelse.
10 § Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen väljs av medlemmarnas
fullmäktige och allmän försäkringskassas styrelse. Vid sådant val skall för
kommun och landsting 2 kap. 5 § andra stycket kommunalförbundslagen
(1985:894) gälla i tillämpliga delar.
Till sådan ledamot eller ersättare får medlem endast välja den som är ledamot eller ersättare i medlemmens fullmäktige, i försäkringskassans styrelse
eller i en socialförsäkringsnämnd hos försäkringskassan. Minst en av de ledamöter som försäkringskassans styrelse väljer skall vara ledamot eller ersättare i styrelsen.
Vid val av ersättare till förbundsstyrelsen skall bestämmas i vilken ordning de skall inkallas till tjänstgöring.
21 § Förbundsstyrelsen skall fastställa beställarförbundets budget senast
en månad före räkenskapsårets början. Förbundsstyrelsen skall dessförinnan
samråda med förbundsmedlemmarnas styrelser om budgeten. För ett nybildat beställarförbund fastställs förbundets budget av medlemmarna vid bildandet av förbundet.
23 § Förbundsstyrelsen skall fortlöpande föra räkenskaper över beställarförbundets medel. Lagen (1997:614) om kommunal redovisning skall därvid
gälla i tillämpliga delar. Styrelsen skall årligen och inom tre månader från räkenskapsårets slut upprätta årsbokslut och årsredovisning.
Denna lag träder kraft den 1 januari 2000. För räkenskapsåret 1999 gäller
dock 23 § i sin äldre lydelse.
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Prop. 1999/2000:1, utg.omr. 10, bet. 1999/2000:SfU1, rskr. 1999/2000:98.
Lagen senast förlängd 1996:1541.
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