Förbundsordning för Västerdalarnas utbildningsförbund
1 § Medlemmar
Medlemmar i förbundet är kommunerna Malung-Sälen och Vansbro.
2 § Ändamål
Förbundet har till ändamål att genom samverkan mellan medlemskommunerna bedriva
utbildningar inom de frivilliga skolformerna.
3 § Namn och säte
Förbundets namn är Västerdalarnas utbildningsförbund och har sitt säte i Malung-Sälens kommun.
4 § Organisation
Förbundet ska vara ett kommunalförbund med förbundsdirektion.
5 § Förbundsdirektion
Direktionen ska bestå av 6 ledamöter och 6 ersättare. Malung-Sälens kommun utser 3 ledamöter
och 3 ersättare. Vansbro kommun utser 3 ledamöter och 3 ersättare. I fråga om valbarhet, sättet att
utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid ska bestämmelserna i kommunallagen
tillämpas.
Den första mandatperioden skall gälla från den 1 juli 2015 till den 31 december 2018, dock
längst till att kommunfullmäktige med stöd av kommunallagen förrättar nytt val.

Ordförande väljs av medlemskommunernas fullmäktige varvid ordförande för det första
kalenderåret av förbundsverksamheten väljs av fullmäktige i Vansbro kommun, under det
andra av fullmäktige i Malung-Sälen kommun och så vidare i fortsatt samma ordning. Samma
förfarande gäller kring val av vice ordförande men i omvänd ordning.

6 § Kungörelser och tillkännagivande av protokoll
Förbundets kungörelser, tillkännagivande om justering av protokoll och övriga tillkännagivanden
ska anslås på förbundets och medlemskommunernas anslagstavlor.
7 § Lån, borgen mm
Förbundet får ta upp lån, ingå borgen eller annan förbindelse efter godkännande i varje enskilt fall
av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.
8 § Andelar i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i
förhållande till vad förbundsmedlemmarna tillskjutit som bidrag till förbundsverksamheten.
Nu angivna grunder ska även tillämpas vid skifte av förbundets tillgångar som föranleds av
förbundets upplösning.
9 § Kostnadstäckning

Förbundets verksamhet finansieras, till den del det inte täcks på annat sätt, med ersättningar
från medlemskommunerna och interkommunala ersättningar för elever från andra kommuner.
Bidrag enligt den fastställda budgeten ska erläggas med en fjärdedel per kvartal i förskott.
Inbetalningen skall vara förbundet tillhanda senast den första vardagen i respektive januari,
april, juli och oktober månad.
Preliminär slutavräkning ska göras per sista december, slutlig sista mars.
Kostnaderna för förbundets verksamheter fördelas proportionerligt mellan
medlemskommunerna i förhållande till folkmängd.

10 § Ändring av förbundsordning
Ändring av förbundsordningen ska antas av kommunfullmäktige i båda medlemskommunerna.
11 § Utträde, likvidation mm
Förbundsmedlem har rätt att säga upp sitt medlemskap i förbundet. Uppsägningstiden ska vara tre
år. Vid uppsägningstidens slut ska förbundet träda i likvidation.
Om medlemmarna är ense om att förbundet ska upphöra, kan förbundet träda i likvidation vid
tidpunkt som parterna kommer överens om.
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.
Vid skifte av förbundets tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 8 § angivna
fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas.

När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidation
förvandlas till pengar genom en försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt.
Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning
för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i
sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas direktionens
beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till
förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts de båda
förbundsmedlemmarna, är förbundet upplöst.
12 § Närvarorätt och yttranderätt
Förbundets högste tjänsteman ska delta i direktionens sammanträde och i överläggningarna i den
mån direktionen inte beslutar annat för särskilt fall. Förbundets högste tjänsteman eller annan som
är ansvarig för föredragning har rätt att få sin särskilda mening antecknad i protokollet.
Kommunstyrelsens presidium hos förbundsmedlemmarna samt förbundsmedlemmarnas högste
tjänsteman får närvara vid direktionens sammanträde och delta i överläggningarna, men inte i
besluten. De har rätt att få sina särskilda meningar antecknade till protokollet. Närvarorätten gäller
inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.
(Anm: För medlemskommun där företrädare för oppositionen inte ingår i kommunstyrelsens
presidium ges närvarorätt för oppositionens företrädare i förbundets arbetsordning.)
13 § Styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva kontroll över dess
verksamhet. Dessa befogenheter utövas av kommunstyrelsen i respektive kommun.
Förbundsmedlemmarna har, genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse,
rätt att väcka ärende i direktionen.
Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt ska samråd ske med förbundsmedlemmarna.
Direktionen ska samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast under januari månad
året före aktuellt budgetår.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i kommunallagen.
Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram som medlemmarna enats
om och som angivits före maj månads utgång året före budgetåret. Budgeten ska innehålla en plan
för verksamheten och ekonomin under budgetåret, samt en plan för ytterligare tre år.
När budgeten fastställs bestämmer direktionen preliminärt storleken på bidragen som
medlemmarna ska erlägga till förbundet enligt grunderna i 9 §.
Direktionen ska per sista juni och sista december avlämna rapport över verksamheten till
förbundsmedlemmarna.

Direktionen ska årligen upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen ska lämnas över till
revisorerna och medlemmarnas fullmäktige snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år
som redovisningen avser.
14 § Tvister mellan förbundet och förbundsmedlemmarna
Tvister mellan förbundet och en eller båda förbundsmedlemmarna ska, om parterna inte kan nå en
frivillig uppgörelse, avgöras i allmän domstol.
15 § Revision
För granskning av förbundets förvaltning ska 2 revisorer utses. Malung-Sälens kommun utser 1
revisor och 1 ersättare. Vansbro kommun utser 1 revisor och 1 ersättare. Revisorerna utses av
respektive medlemskommuns kommunfullmäktige för en tid av fyra år, räknat från den 1 januari
året efter det år då val i hela riket av kommunfullmäktige ägt rum. Ordförande för det första
kalenderåret av förbundsverksamheten väljs av fullmäktige i Malung-Sälens kommun, under
det andra av fullmäktige i Vansbro kommun och fortsatt i samma ordning.
Den första mandatperioden skall gälla från den 1 juli 2015 till den 31 december 2018 eller fram
till att kommunfullmäktige med stöd av kommunallagen förrättar nytt val.
16 § Ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Arvoden baseras på säteskommunens arvodesreglemente.
17§ Inrättande
Förbundet inrättas den 1 juli 2015.

