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FÖRBUNDSORDNING  
 

 

§ 1 Namn och säte 

 

Kommunalförbundet benämns Jämtlands gymnasieförbund. 

 

Förbundet har sitt säte i Östersund. 

 

 

§ 2 Medlemmar 

 

Medlemmar i förbundet är Östersunds kommun, Krokoms kommun, Bräcke 

kommun och Ragunda kommun. 

 

 

§ 3 Ändamål och uppgifter 

 

Förbundets ändamål är att tillhandahålla en högkvalitativ utbildning i regionen. 

  

Förbundet har till uppgift att: 

 Svara för medlemskommunernas skyldigheter och befogenheter vad gäller ungdomars 

utbildningar i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan enligt skollagen och övriga 

skolförfattningar.  

 Efter överenskommelse med medlemskommun genom samverkansavtal, enligt 23 kap 8 § 

skollagen, kunna ta över huvudmannaskapet för uppgifter inom kommunal vuxenutbildning, 

särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare. 

 Utöver de ovan angivna uppgifterna kan en, flera eller alla medlemskommuner uppdraga åt 

förbundet att svara för viss annan verksamhet om denna har anknytning till förbundets övriga 

uppgifter och verksamhetsområde. Detta förutsätter att förbundets direktion beslutar att ta på 

sig uppdraget. 

 

Den utbildning som förbundet har att svara för inom gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan kan ske inom förbundet eller via entreprenadavtal med andra 

utbildningsanordnare i enlighet med gällande lagstiftning.  
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Den utbildning som förbundet har att svara för inom kommunal vuxenutbildning, 

särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare kan ske inom 

förbundet eller, om samverkansavtalet enligt 23 kap 8 § skollagen medger det, via 

samverkan eller entreprenad med andra utbildningsanordnare i enlighet med 

gällande lagstiftning.  

 

 

§ 4 Organisation 

 

Direktion 

Förbundet skall vara ett förbund med förbundsdirektion för vilket särskilt 

reglemente gäller. Förbundets direktion utgör styrelse för utbildningen för de 

skolformer förbundet ansvarar för. 

 

Inrättande av utskott m.m. 

Förbundsdirektionen får inrätta utskott, självförvaltningsorgan samt lokala styrelser 

med elevmajoritet. 

 

Ledamöter 

Förbundsdirektionen skall bestå av elva (11) ledamöter och elva (11) ersättare. 

Kommunerna utser ledamöter enligt följande: 

 

Ledamöter  Ersättare 

Bräcke  2  2 

Krokom  2  2 

Ragunda  2  2 

Östersund   5  5 

 

Respektive kommunfullmäktige utser, enligt vad som stadgas i kommunallagen, 

ledamöter och ersättare för fyraåriga mandatperioder räknat från den 1 januari året 

efter det år val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.  

 

Alternativ mandatfördelning i direktionen beroende på hur många kommuner som 

ingår i förbundet framgår av bilaga 1. 

 

Val av direktionens ordförande m.m. 

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två 

(2) vice ordföranden. Ordförande och de två vice ordföranden skall utses bland 

ledamöter från tre olika medlemskommuner. Till ordförande för förbundet och dess 

beslutande funktioner väljs en ledamot som valts av Östersunds kommun. 

 

Rätt för förbundsmedlem att väcka ärenden  

Förbundsmedlem äger rätt att väcka ärenden i förbundsdirektionen genom 

framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 
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Beslut som kräver kvalificerad majoritet etc. 

Kvalificerad majoritet, 3/4 majoritet av antalet närvarande ledamöter, krävs vid 

beslutsfattande i följande frågor: 

 

 beslut om budget och verksamhetsplan 

 val av ordförande och 1:e- 2:e vice ordförande samt arvode till ordförande/vice ordförande 

 beslut om förläggning av skolor/lokaler, inrättande och förläggning av nya/nedläggning av 

program/sektorer, inriktningar och fördjupningar samt motsvarande som kan föranledas av 

framtida lagförändringar 

 beslut om större investeringar i utrustningar, infrastruktur i data och telefoni eller liknande 

 beslut om ökade hyreskostnader över 3 basbelopp per år som följer av ombyggnader och 

nylokalisering 

 inrättande av utskott och dess befogenheter 

 beslut om att begära förändring i förbundsordning, konsortialavtal och reglemente 

 anställning av chef för förbundet 

 beslut om att på uppdrag av medlemskommun svara för viss annan verksamhet 

 än förbundets ordinarie verksamhet 

 beslut om övergripande förvaltningsorganisation. 

 

I övriga frågor bestäms utgången genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har 

ordförande utslagsröst, dock gäller i ärenden som avser val eller anställning av 

personal (i de fall beslutet fattas av direktionen) att beslutet vid lika röstetal fattas 

genom lottning. 

 

Medlemskommunernas fullmäktige ska ges möjlighet att yttra sig gällande frågor 

som är av större principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan 

direktionen fattar beslut. 

 

De ägardirektiv som medlemskommunerna fastställer samt överenskommelser i 

konsortialavtal ska följas. 

 

Ersättning till ledamöter 

Ersättning till ledamöter, ersättare, revisorer m.fl. utgår enligt de principer som 

gäller för Östersunds kommun från och med verksamhetsövergång 2005-07-01. 

 

Närvaro- och yttranderätt 

På direktionens sammanträden har även icke tjänstgörande ersättare närvaro- och 

yttranderätt. 

 

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i 

direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

Samma förhållande gäller även tjänstemän från medlemskommunerna. 
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§ 5 Revisorer 

 

För förbundets verksamhet skall fyra (4) revisorer väljas av Östersunds kommun, 

varav tre på förslag från övriga medlemskommuner. Varje kommun nominerar 

minst en kandidat. Mandatperioden för revisorerna svarar mot vad som gäller för 

ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen enligt § 4. 

 

 

§ 6 Tillkännagivanden 

 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 

tillkännagivanden skall anslås på förbundets anslagstavla samt på anslagstavlorna i 

medlemskommunerna samt bör även upplysningsvis finnas tillgängliga på 

förbundets hemsida. 

 

 

§ 7 Finansiering 

 

Gymnasieutbildning 

Förbundet finansierar sin verksamhet främst med ersättningar från 

medlemskommunerna. 

 

Förbundet erhåller, enligt avtal mellan medlemskommunerna, ersättning från 

respektive medlemskommun motsvarande självkostnaden för varje elevplats 

beräknad per utbildning/program.  

 

Senast den 15 maj året före budgetåret ska förbundet till medlemskommunerna 

överlämna uppgifter om preliminär elevkostnad för kommande budgetår samt 

preliminärt intagningsresultat (dvs. fördelning av respektive kommuns elever per 

program/utbildning). Senast den 30 juni ska respektive medlemskommun erhålla 

uppgift om definitivt intagningsbesked inklusive elever som valt att genomföra sin 

utbildning utanför förbundets egenregi. 

 

Förbundet debiterar preliminär elevkostnad för folkbokförda elever den 15 

september (höstterminen) respektive den 15 februari (vårterminen). Respektive 

medlemskommun skall utöver ovanstående eleversättning betala ersättning till 

förbundet för lagstadgade inackorderingstillägg och dagliga resor till elever som är 

folkbokförda i kommunen. Inackorderingstillägg och dagliga resor skall beslutas av 

och betalas ut av förbundet. Förbundet svarar för interkommunala ersättningar/ 

debiteringar och ersättning till fristående skolor.  

 

Slutlig justering av medlemskommunernas samlade gymnasiekostnader sker 

genom en avräkning vid årets slut och innan förbundets bokslut upprättas.  
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Vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna 

Förbundet finansierar främst sin verksamhet genom ersättningar från den 

medlemskommun som överlåtit huvudmannaskapet för viss utbildning till 

förbundet enligt samverkansavtal. 

  

 

§ 8 Budget och årsredovisning 

 

Som bas för förbundets budgetarbete erhåller förbundet ägardirektiv av 

medlemskommunerna. I ägardirektiven anges bl.a. eventuella krav på 

verksamhetsutveckling och effektiviseringsåtgärder, planeringsförutsättningar i 

form av uppräkningstal för personal/övriga kostnader, tidplan etc. 

 

I förbundets årsbudget får inte de upptagna kostnaderna överstiga de intäkter förbundet kan 

påräkna i form av bidrag från medlemskommunerna och övriga intäkter.  

 

Om inget annat följer av ägardirektiv så ska förbundet; 

 Senast den sista februari året efter räkenskapsåret överlämna årsredovisning inklusive 

miljö- och personalekonomiskt bokslut till medlemskommunerna 

 Senast den sista februari redovisa de förhållanden som förbundet önskar påtala som 

äskanden/behov inför kommande budgetår. Detta underlag blir föremål för förhandling med 

respektive kommun och ligger till grund för medlemskommunernas ägardirektiv och 

preliminär elevkostnad. 

 Förbundets budget för kommande budgetår fastställs av direktionen senast vid december 

månads utgång året dessförinnan.  

 Förbundet skall upprätta delårsbokslut. Därutöver skall förbundet vid utgången av 

respektive tertial följa upp budgeten, bedöma årsutfallet och lämna verksamhetsrapport. Dessa 

bokslut/budgetuppföljningar skall delges medlemskommunerna. 

 

Budgeten får inte överskridas. Om direktionen upptäcker att budgeten håller på att 

överskridas ska direktionen omedelbart besluta om åtgärda detta.  

 

Om årets resultat, trots direktionens beslut om åtgärder, beräknas bli negativt har 

förbundet att redovisa orsaker till detta beräknade underskott samt vilken 

utbildning som kostat mer än beräknat elevpris. Om berörda medlemskommuner 

accepterar förklaring till underskott och godkänner av förbundet vidtagna åtgärder 

kan förbundet medges rätt att debitera justerat elevpris för aktuell utbildning. 

Överenskommelse om sådan tilläggs debitering ska vara tecknad senast den 15 

november aktuellt verksamhetsår. 

 

Årets resultat (förändring av eget kapital) skall om det innebär att ackumulerat 

resultat överstiger 4 % av verksamhetens nettokostnader medföra reglering av 

medlemskommunernas ersättning före april månads utgång året efter budgetåret. 

Förändring upp till 4 % balanseras i ny räkning. 
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§ 10 Tillgångar och skulder 

 

Varje förbundsmedlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 

skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala ersättningar som lämnats enligt § 

7 och som respektive medlemskommun erlagt de senaste 5 åren före likvidation. 

Samma beräkningsgrund skall tillämpas vid skifte av förbundets tillgångar. 

 

 

§ 11 Lån och borgen 

 

Förbundet får upptaga lån och ingå borgen eller andra dylika förbindelser endast 

under förutsättning att förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige godkänner 

detta. 

 

 

§ 12 Ändringar av förbundsordningen 

 

Ändringar av denna förbundsordning ska godkännas av medlemskommunernas 

fullmäktige.  

 

 

§13 Medlemskommunernas insyn och kontroll 

 

Medlemskommunerna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva kontroll över 

dess verksamhet enligt 6 kap 1 § kommunallagen. Dessa befogenheter utövas av 

kommunstyrelsen, nämnd eller motsvarande i respektive medlemskommun som 

respektive fullmäktige utsett. 

 

 

§ 14 Tvister 

 

Tvist mellan medlemskommunerna angående detta förbund samt mellan 

medlemskommun och förbundet skall avgöras enligt svensk lag med Östersunds 

tingsrätt som första instans. 

 

 

§ 15 Uppsägning, likvidation och ombildning 

 

Uppsägning 

Förbundet är bildat för obestämd tid. Förbundsmedlem får säga upp sitt 

medlemskap när den så önskar. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av 

den månad då uppsägning skedde.  
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Likvidation 

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 

uppsägningstiden gått ut, skall förbundet omedelbart träda i likvidation.  

 

Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av 

förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 10 § angivna 

fördelningsgrunden tillämpas. 

 

När förbundet har trätt i likvidation, skall förbundets egendom i den mån det 

behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom 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 skall 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 skall fogas redovisningshandlingar för hela 

likvidationen. Till slutredovisningen skall fogas direktionens beslut om vilken av 

förbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till 

förbundets arkiv. 

 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga 

förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

 

Ombildande 

I samband med uppsägning/likvidation kan förbundet ombildas med kvarvarande 

medlemskommuner efter beslut i respektive medlemskommuns 

kommunfullmäktige. Förbundet får även efter ansökan från ny kommun om inträde 

och beslut i direktionen tillställa respektive medlemskommuns kommunfullmäktige 

att ombilda förbundet. Beslut tas om ny förbundsordning inklusive ny 

mandatfördelning. Den nya medlemskommunen tecknar motsvarande 

ansvarsförbindelser som övriga medlemskommuner tidigare gjort. 

 

Bilaga 1 Alternativ mandatfördelning i direktionen 

 

 


