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Förbundsordning för Lapplands kommunalförbund
§ 1 Benämning och säte
Kommunalförbundet benämns Lapplands kommunalförbund och har sitt säte i Kiruna
kommun i Norrbottens län.
§ 2 Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är Gällivare kommun, Jokkmokks kommun, Kiruna
kommun och Pajala kommun.
§ 3 Ändamål med verksamheten
Ändamålet med verksamheten i Lapplands kommunalförbund är att utveckla och fördjupa
samarbetet mellan parterna och att samordna de gemensamma resurser som innefattas i
kommunalförbundets verksamhet för att därigenom åstadkomma ett bättre resursutnyttjande
och tillhandahålla en kvalitetsstark och effektiv verksamhet på ett för kommunmedborgarna
positivt sätt.
I sin verksamhet ska förbundet iaktta de samordningsdirektiv som medlemskommunerna kan
komma att fastställa i syfte att nå samordningsvinster.
§ 4 Uppgifter
Högskoleverksamhet – eftergymnasial utbildning
Kommunalförbundets skall främja, utveckla och samordna eftergymnasial utbildning inom
regionen för medlemskommunernas räkning.
Vuxenutbildning – lärcentra
Kommunalförbundet skall svara för medlemskommunernas skyldigheter och befogenheter
vad gäller vuxnas utbildning inom komvux, särvux, svenska för invandrare och yrkeshögskola
samt uppdragsutbildning och drift av lärcentra för vuxnas lärande.
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Kommunalförbundet skall svara för medlemskommunernas skyldigheter och befogenheter
vad gäller ungdomars utbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt
uppdragsutbildning. Detta kan ske via utbildningar inom förbundet eller via samverkan med
andra skolhuvudmän. Även åligganden som enligt gällande skolförfattningar åvilar respektive
hemkommun utöver den egentliga undervisningen avseende olika elevgrupper hemmahörande
i medlemskommunerna skall vara förbundets ansvar.
För gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ansvarar en gymnasienämnd inom
kommunalförbundet – se 5§ Organisation.
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Ansvar för ungdomar
Också det ansvar medlemskommunerna har för de ungdomar som antagits till fristående
gymnasieskolor och kommunala gymnasieskolor utanför samverkansområdet skall förbundet
svara för.
Medlemskommunerna ansvarar för de ungdomar i motsvarande åldrar som inte är verksamma
inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.
Upphandling och inköp
Förbundet ansvarar för samordning av de gemensamma upphandlingar medlemskommunerna
beslutar genomföra. Förbundet ansvarar för arbetet med förfrågningsunderlag, annonsering,
anbudsöppning samt utarbetar förslag till utvärdering och avtal. Respektive upphandlande
myndighet ansvarar för kravspecifikation, slutgiltig utvärdering av anbud, tilldelningsbeslut
och avtalstecknande.
Förbundet skall också erbjuda övriga upphandlande myndigheter inom kommunkoncernerna
att delta i de gemensamma upphandlingar som genomförs.
Verksamheten skall ledas av en styrgrupp bestående av medlemskommunernas
kommunchefer och förbundets kanslichef.
Energi- och klimatrådgivning
Kommunalförbundet svarar för medlemskommunernas energi- och klimatrådgivning enligt de
riktlinjer som utgår från Energimyndigheten. Förbundet ansvarar för verksamhet, redovisning
till Energimyndigheten och rekvisition av statsbidrag.
Verksamheten skall ledas av en styrgrupp bestående av en representant från respektive
kommun samt förbundets kanslichef.
Personliga ombud för psykiskt funktionshindrade
Kommunalförbundet svarar för medlemskommunernas verksamhet med personliga ombud för
psykiskt funktionshindrade. Förbundet ansvarar för verksamhet, redovisning till Länsstyrelse
och rekvisition av statsbidrag. Närmare riktlinjer för verksamheten regleras i avtal mellan
kommunalförbundet och medlemskommunerna.

Uppdrag från medlemskommun
Utöver de ovan angivna uppgifterna kan medlemskommunerna, efter samråd, uppdraga åt
kommunalförbundet att svara för viss verksamhet, om denna har anknytning till förbundets
övriga uppgifter eller förbundets övergripande ändamål enligt 3§.
Uppgifter som medlemskommun överlämnar till förbundet behöver inte vara gemensamma
för samtliga förbundsmedlemmar. För all verksamhet utom gymnasieverksamhet,
vuxenutbildning och lärcentra som tillkommer gäller finansiering enligt fördelningsnyckeln i
denna förbundsordning om inte annat beslutats av medlemskommuner och direktion.
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§ 5 Organisation
Kommunalförbundet är organiserat som ett förbund med förbundsdirektion.
För gymnasieverksamheten skall förbundsdirektionen efter nominering från
förbundsmedlemmarna tillsätta en gymnasienämnd. Förbundsdirektionen skall också anta ett
reglemente för gymnasienämnden.
Direktionen har rätt att inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets
verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt.

§ 6 Förbundsdirektionen och gymnasienämnden
Förbundsdirektionen skall bestå av åtta (8) ledamöter och lika många ersättare. Varje
medlemskommun utser två (2) ledamöter och två (2) ersättare vardera.
Gymnasienämnden skall bestå av 16 ledamöter. Gymnasienämndens ledamöter väljs av
förbundsdirektionen i enlighet med nominering från förbundsmedlemmarna. Varje
medlemskommun skall nominera fyra (4) ledamöter vardera.
Ledamöter och ersättare utses för fyraåriga mandatperioder räknat från och med den 1 januari
året efter det år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet.
Förbundsdirektionen skall ha en ordförande och en vice ordförande. Förbundsdirektionen
väljer själv bland sina ledamöter ordföranden och vice ordföranden. Ordföranden och vice
ordföranden får inte representera samma förbundsmedlem.
Gymnasienämnden skall ha en ordförande och en vice ordförande. Gymnasienämnden väljer
själv bland sina ledamöter ordföranden och vice ordföranden. Ordföranden och vice
ordföranden får inte representera samma förbundsmedlem.
Vid förbundsdirektionens sammanträden har även icke tjänstgörande ersättare närvaro- och
yttranderätt.
Direktionen beslutar om huruvida en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är
ledamot eller ersättare i förbundsdirektionen skall ha närvaro- och yttranderätt vid
direktionens sammanträden. Direktionen beslutar också om en sådan förtroendevald skall ha
rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

§ 7 Tjänstemannaledning
Förbundet skall ha en operativ ledningsgrupp bestående av medlemskommunernas
kommunchefer och kommunalförbundets förbundschef som är sammankallande.
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Förbundschefen är chef för alla tjänstemän i nämnder och verksamheter som lyder under
kommunalförbundet.
Verksamhetschef för gymnasieverksamheten respektive vuxenutbildningen är direkt
underställd förbundschef i tjänstemannaorganisationen. Gymnasiechefen svarar för
gymnasieverksamheten mot gymnasienämnden.
§ 8 Revisorer
Kommunalförbundet skall ha fyra (4) revisorer. Varje förbundsmedlem skall utse en (1)
revisor vardera.
Revisorerna utses för fyraåriga mandatperioder räknat från och med den 1 januari året efter
det år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet.
§ 9 Ersättningar
För ledamöter och ersättare som representerar kommunen i direktionen eller
gymnasienämnden samt för förbundets revisorer gäller respektive kommuns arvodesreglemente. Respektive kommun administrerar och ansvarar för utbetalning av arvoden till
ledamöter, ersättare och revisorer som representerar den egna kommunen. Respektive
kommuns bestämmelser för att kompensera för bortfall av pensionsgrundande inkomst skall
gälla för ledamöter, ersättare och revisorer som representerar den egna kommunen.
Årsarvode för ordförande och vice ordförande i gymnasienämnden är för ordförande 1,5
inkomstbasbelopp och för vice ordförande 0.75 inkomstbasbelopp. Årsarvodena till
ordförande och vice ordförande i gymnasienämnden administreras och utbetalas av förbundet
och finansieringen skall fördelas mellan medlemskommunerna i enlighet med fördelning för
gymnasieverksamheten enligt §14 i denna förbundsordning.

§ 10 Konsensusbeslut
I nedan följande frågor föreskrivs att beslut skall fattas med konsensus av de närvarande
ledamöterna i direktionen.
 Bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av bolag, motsvarande gäller även för
stiftelser.
 Tillsättande av förbundets högsta tjänsteman.
 Lön och andra förmåner för förbundets högste tjänsteman.
 Ändring av lokalisering av förbundets verksamhet.
 Nedläggning av skola eller betydande enhet av skola eller annan betydande enhet
inom kommunalförbundet.
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§ 11 Verksamhetsplan och skolplan
Förbundsdirektionen skall årligen fastställa en verksamhetsplan som fastslår vilka uppgifter i
förbundets verksamhet som skall prioriteras.
Gymnasienämnden fastställer erforderliga planer för gymnasieverksamheten. Det
överordnade styrdokumentet – gymnasieskolplanen för förbundets gymnasieverksamhet –
skall även godkännas av direktionen och ställas till medlemskommunernas fullmäktige för
kännedom.
§ 12 Förbundsmedlems rätt att väcka ärenden
Varje förbundsmedlem har rätt att väcka ärenden i förbundsdirektionen respektive i
gymnasienämnden.
§ 13 Tillkännagivanden
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga
tillkännagivanden skall anslås på Kiruna kommuns anslagstavla samt bör även upplysningsvis
finnas tillgängliga på förbundets hemsida.
§ 14 Andel i tillgångar och skulder samt kostnadsfördelning
All verksamhet utom gymnasieverksamhet och vuxenutbildning/lärcentra
Förbundsmedlemmar har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och
skulder fastställda efter skatteunderlag enligt bestämmelse om kommunal uttaxering av
fysiska personer. Fördelningen är tills vidare Kiruna 44 %, Gällivare 36 %, Jokkmokk 10 %,
Pajala 10 %.
Samma fördelningsgrunder skall även tillämpas för fördelning av förbundets kostnader.
Nu angivna fördelningsgrunder skall också tillämpas vid skifte av kommunalförbundets
behållna tillgångar och skulder som föranleds av kommunalförbundets upplösning.
Gymnasieverksamhet
Vid uppstarten av förbundets gymnasieverksamhet budgetåret 2010 finansierar
förbundsmedlemmarna verksamheten motsvarande budgeterad kostnad för befintlig
gymnasieverksamhet i medlemskommunen. Från år 2011 omräknas årligen denna fördelning
med hänsyn till förändringen av respektive medlemskommuns antal ungdomar i
gymnasieålder vid årets ingång.
Se beräkningsmodell i bilaga ”Bilaga till § 14 i förbundsordningen angående
kostnadsfördelning för gymnasieverksamheten”.
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i gymnasieverksamhetens tillgångar och
skulder motsvarande denna fördelning.
Samma fördelningsgrunder skall även tillämpas för fördelning av gymnasieverksamhetens
kostnader.
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För sådana tillgångar som medlemskommun tillskjutit i samband med överförandet av
gymnasieskolans och gymnasiesärskolans verksamhet från kommunerna till
kommunalförbundet skall istället för ovanstående respektive tillskjutande kommun ha rätt till
av dem tillskjuten kvarvarande egendom.
Nu angivna fördelningsgrunder skall också tillämpas vid skifte av gymnasieverksamhetens
behållna tillgångar och skulder som föranleds av kommunalförbundets eller
gymnasieverksamhetens upplösning.
Vuxenutbildning och lärcentra
Från starten av förbundets verksamhet avseende vuxenutbildning och lärcentra, 1 juli 2010,
finansierar förbundsmedlemmarna verksamheten motsvarande budgeterad kostnad för den
befintliga verksamhet medlemskommunen överlämnar för år 2010.
År 2010 utgör referensår för kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna till dess något
annat beslutas vilket innebär att samtliga kostnader för vuxenutbildnings- och
lärcentraverksamhet skall fördelas mellan medlemskommunerna med samma procentuella
fördelning som beslutad helårsbudget detta år.
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i vuxenutbildnings- och
lärcentraverksamhetens tillgångar och skulder motsvarande denna fördelning.
Nu angivna fördelningsgrunder skall också tillämpas vid skifte av vuxenutbildnings- och
lärcentraverksamhetens behållna tillgångar och skulder som föranleds av kommunalförbundets eller vuxenutbildnings- och lärcentraverksamhetens upplösning.
En omprövning av fördelningen av finansieringen för vuxenutbildnings- och lärcentraorganisationen skall göras vart fjärde år mot bakgrund av antalet utbildningsplatser på olika
utbildningsnivåer som organisationen levererat vid lärcentra i respektive kommun. Denna
omprövning skall ske så att eventuella förändringar kan genomföras inför det femte året.
Omprövning skall utöver detta ske när någon av medlemmarna begär det: Sådan begäran ska
inkomma till förbundsdirektionen senast 9 (nio) månader innan starten av ett nytt
verksamhetsår.
§ 15 Kostnadstäckning
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt,
täckas med bidrag från förbundsmedlemmarna i enlighet med fördelning i 14 §. Bidrag enligt
den fastställda budgeten skall 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.
En rapportering av de faktiska kostnaderna skall ske senast vid utgången av mars månad året
efter det år rapporteringen avser.
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§ 16 Budgetprocessen
Budgetförslag för kommunalförbundet skall fastställas av förbundsdirektionen senast vid maj
månads utgång året före budgetåret. Förslaget skall därefter snarast överlämnas till
förbundsmedlemmarna för erforderliga beslut.
Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en
plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.
När budgeten fastställts av respektive kommunfullmäktige bestämmer förbundsdirektionen
storleken på bidragen som medlemmarna skall erlägga till förbundet enligt grunderna i 14 och
15 §§.

§ 17 Årsredovisning och verksamhetsberättelse
Förbundets årsredovisning och verksamhetsberättelse skall efter godkännande i direktionen
senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser överlämnas till respektive
medlemsfullmäktige för erforderlig hantering.

§ 18 Medlemskommunernas insyn och kontroll
Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva kontroll över dess
verksamhet. Dessa befogenheter utövas av kommunstyrelsen hos respektive förbundsmedlem.
Förbundsdirektionen skall varje halvår avlämna verksamhetsrapport till medlemmarna.
Förbundsdirektionen skall därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som
förbundsmedlem efterfrågar. Förbundsdirektionen svarar också, på eget initiativ, för att
informera medlemmarna om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för
förbundet eller någon av dess medlemmar.
Förbundsdirektionen är skyldig att följa gällande författningsbestämmelser för verksamheten,
av medlemmarna antaget reglemente för direktionen, samt övriga av medlemmarna
gemensamt antagna policys och riktlinjer för verksamheten.

§ 19 Utträde och likvidation m.m.
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem äger rätt att utträda ur
förbundet efter att ha iakttagit en utträdestid om två (2) år.
Parterna kan komma överens om att medlem skall medges rätt att frånträda endast visst
verksamhetsområde som bedrivs av förbundet. I en sådan situation gäller motsvarande
uppsägningstid som vid totalt utträde om inte medlemmarna enas om annat.

7

Lapplands kommunalförbund

Förbundsordning 15-06-22

8(9)

Om medlemmarna ej kan enas om förutsättningarna för utträdet skall förbundet träda i
likvidation två (2) år efter det kalenderår varunder uppsägning ägt rum.
Förbundsmedlemmarna kan även i andra fall gemensamt besluta om likvidation av förbundet.
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. När förbundet trätt i
likvidation får kallelse till förbundets okända borgenärer sökas av förbundsmedlem eller av
likvidatorn.
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. I första hand skall emellertid förbundets tillgångar fördelas ut på
förbundsmedlemmarna i enlighet med 13 – 14 §§. Förbundets verksamhet får fortsättas om
det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall direktionen avge
slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i
dess helhet. Berättelsen skall även innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar.
Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.
När likvidationsuppdraget är fullgjort, skall direktionen besluta om vilken av förbundets
medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.
Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall delges var och en av
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga
förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.
En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av
direktionen, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år
från det slutredovisningen delgavs medlemmen.
Om det framkommer någon tillgång för kommunalförbundet efter dess upplösning eller om
talan väcks mot kommunalförbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av
ytterligare likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsätta.

§ 20 Tvister
Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar skall, om överenskommelse ej kan nås
på annat sätt, slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande.
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§ 21 Ändringar i förbundsordningen
Ändring eller tillägg till förbundsordningen skall fastställas av förbundsmedlemmarnas
respektive fullmäktige.

§ 22 Ikraftträdande
Denna förbundsordning träder i kraft den 1 juli 2010 under förutsättning att samtliga
medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar fattat beslut om antagande av
förbundsordningen.
Ansvaret för gymnasieskolverksamheten och driften av de överförda gymnasieskolorna
övertogs av förbundet från och med den 1 januari 2010.
Ansvaret för och driften av de överförda vuxenutbildnings- och lärcentraorganisationerna
övertas av förbundet från och med den 1 juli 2010 under förutsättning att samtliga medlemskommuners fullmäktigeförsamlingar fattat beslut om antagande av de tillägg i
förbundsordningen som reglerar detta.
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