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REGLEMENTE Bräckes, Krokoms, Ragundas och 
Östersunds kommunalförbund för gymnasieskolans 
och gymnasiesärskolans utbildningar 

 
 

§1 Direktionens uppgifter 
 
Direktionen skall: 
• leda förbundets verksamhet i enlighet med avsiktsförklaring och förbundets 

ändamål och som anges i förbundsordningen 
 

• samordna planeringen av förbundets ekonomi och verksamheter samt 
besluta om budget för förbundet enligt de ramar som medlemskommunerna 
angivit 
 

• efter samråd med förekommande berörda utskott och beredningar inom 
förbundet ta erforderliga initiativ beträffande det administrativa 
utvecklingsarbetet 

 
• verka för en effektiv planering, uppföljning och samordning av förbundets 

arbete och åtagande samt i budgetfrågor och övriga väsentliga frågor tillse 
att information sker gentemot respektive medlemskommun 

 
• bevaka att inkomster inflyter i rätt tid och vidta de åtgärder som är påkallade 

för indrivning till betalning förfallna fordringar 
 

• utfärda attest- och utanordningsregler samt utse attestanter 
 

• före utgången av februari månad årligen sammanfatta och avsluta 
räkenskaperna för föregående kalenderår samt före utgången av september 
månad upprätta delårsbokslut 

 
• efter erforderliga beslut enligt §11  i förbundsordningen upptaga lån och på 

förbundets vägnar utfärda erforderliga förbindelser 
 

• besluta om anstånd med betalning eller avskrivningar av förbundets 
fordringar 

 
• avge yttranden som ankommer på förbundet 

 
• besluta om delegationsbestämmelser. Beslut i delegationsärenden skall 

anmälas vid nästkommande direktionssammanträde 
 

• själv eller genom ombud inför och utom domstol anhängiggöra och föra 
talan i mål och ärenden som faller inom förvaltningsområdet 

 



• i övrigt handha förvaltningen av sådana förbundets angelägenheter som inte 
har uppdragits åt annan. 

 
• upprätta planer/policydokument som följer av lag och förordningar samt 

enligt praxis inom medlemskommunerna samt efter förbundets egna behov 
 
 
§2 Sammanträden samt ledamöter och ersättare  
 
Direktionen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden skall 
också hållas när ordföranden eller minst en tredjedel av direktionens ledamöter 
begär det. 
 
Kallelse till sammanträde skall ombesörjas av ordföranden eller under dennes 
överinseende. Vid förfall för ordföranden ombesörjs kallelse av endera vice 
ordföranden, eller vid förfall hos dessa, av den till åldern äldste av direktionens 
ledamöter. Kallelse med uppgift om tid och plats för sammanträdet samt med 
angivande av de ärenden som skall behandlas skall skriftligen minst en vecka 
före sammanträdesdagen, om inte annat påkallas av omständigheterna, sändas till 
ledamöterna och ersättarna samt annan som direktionen medgett rätt att närvara 
vid sammanträdet. 
 
Är ledamot förhindrad att närvara vid sammanträde eller del därav skall denne 
underrätta den som utfärdat kallelsen. Det ankommer på denne att till 
tjänstgöring inkalla den som står närmast i tur att tjänstgöra. 
 
Ersättare tjänstgör i första hand för ledamot tillhörande samma kommun och 
dessutom: 

1. i första hand som personlig ersättare för icke närvarande ledamot, 
2. i andra hand som ersättare för annan icke närvarande ledamot inom 

samma parti eller partigrupp, 
3. i tredje hand som ersättare för annan icke närvarande ledamot (oavsett 

dennes partitillhörighet) i den ordning de invalts. 
 
 
§3 Ordförande och ev utskott 
 
Vid sitt första sammanträde för valperioden skall direktionen inom sig utse 
ordförande och två (2) vice ordförande för den tid som direktionen bestämmer.  
Till ordförande och dess beslutande funktioner väljs en ledamot som valts av 
Östersunds kommun. 
 
Om så befinns erforderligt kan ett arbetsutskott inrättas. Ett arbetsutskott ska  
avspegla direktionens representation och ha minst en ledamot från respektive 
medlemskommun. 

 


