
            
 

 
 

Förbundsordning för kommunalförbundet Norra Västmanlands 

Utbildningsförbund gällande fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. som längst 

2021-12-31. 

Antagen av kommunfullmäktige i Fagersta 2019-11-18, KF § 138 

Antagen av kommunfullmäktige i Norberg 2019-09-30, KF § 167 

Antagen av kommunfullmäktige i Skinnskatteberg 2019-11-18, KF § 109 

 

§ 1 Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är Norra Västmanlands Utbildningsförbund, nedan kallat, NVU. 

Förbundet har sitt säte i Fagersta. 

 

§ 2 Medlemmar 

Medlemmar i kommunalförbundet är Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner. 

 

§ 3 Ändamål 

Förbundet ska erbjuda mantalsskrivna i medlemskommunerna lagstadgad 

gymnasieutbildning, nationella program särskolan, kommunal vuxenutbildning, grundläggande 

vuxenutbildning, vuxenutbildning för personer med utvecklingsstörning, Särvux grundläggande, 

svenskundervisning för invandrare. Förbundet är huvudman för kommunernas frivilliga 

vuxenutbildning t.ex. Lärcenter och anordnar uppdragsutbildning i medlemskommunerna 

Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. Förbundet ska löpande hålla sig informerat om hur  

ungdomar i medlemskommunerna som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är 

sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Uppföljningsansvaret 

innebär inte något vidgat åtgärdsansvar utan innebär en skyldighet att kontinuerligt följa upp och 

informera ungdomarna om möjligheter till studier samt hålla ansvarig förvaltning hos 

medlemskommunerna informerad.  

 

Förbundet hanterar respektive kommuns interkommunala eleversättningar samt rapporterar om 

elevförändringar till respektive kommun. 

 

Förbundet ingår vid behov i medlemskommunernas kris- och 

katastrofledningsorganisation, när det i respektive kommun är höjd beredskap eller när en extra 

ordinär händelse inträffat, om respektive medlemskommuns krisledningsnämnd eller ledande 

tjänsteman eller den tjänsteman som leder kommunens krisledningsarbete så beslutar.  

 

I sin verksamhet ska förbundet sträva efter att genom samråd och samordning med 

medlemskommunerna bedriva sin verksamhet så kostnadseffektivt som möjligt till gagn för 



            
 

 
 
kommunmedlemmarna och skall härvid iaktta de samordningsdirektiv som 

medlemskommunerna kan komma att fastställa i syfte att nå samordningsvinster. Förbundet kan 

vara huvudman för samordnade tjänster och uppdrag, som delas mellan en eller flera 

medlemskommuner. 

 

 

§ 4 Organisation, direktion och delegation 

Förbundet är ett förbund med en direktion. Direktionen är förbundets högsta beslutande och 

förvaltande organ och har ansvar för utveckling och ekonomi. Ledamöter och ersättare väljs av 

medlemmarnas fullmäktige för en period om fyra år. 

 

Direktionen har i huvudsak följande uppdrag av medlemskommunerna: 

 

Utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för verksamheten. 

Samråda med medlemskommunerna om utbud samt med syfte att främja en bra skolgång för 

regionens ungdomar och vuxna. Ta initiativ och göra framställningar till medlemskommuner och 

de statliga myndigheter som erfordras för verksamhetens utveckling. 

Tillse att verksamheten inom förbundet bedrivs enligt gällande bestämmelser och av direktionen 

fastställda planer. Fastställa budget och ansvara för förbundets ekonomiska förvaltning utifrån 

den tilldelning och ersättningsmodell som medlemskommunerna beslutat om. 

Direktionen får inom sig utse ett arbetsutskott där alla medlemskommuner är representerade. 

 

I övrigt, förutom ovan nämnda, gäller särskilt reglemente och delegation för direktionen samt 

förbundschefen/utbildningschefen. Med delegationsordning avses en förteckning över sådana 

ärenden, vari beslutanderätten enligt gällande bestämmelser egentligen ankommer på 

förbundsdirektionen (DIR) men där DIR uppdragit beslutanderätten åt 

förbundschefen/utbildningschefen att fatta beslut på direktionens vägnar. 

Delegationsordningen gäller alla ärenden som finns i förteckningen, där det inte angivits att 

beslutet enligt lag eller förordning skall fattas av annan anställd, t ex rektor. 

Ärenden som rektor eller annan anställd skall besluta om i enlighet med lag eller förordning har 

inte tagits med i detta dokument. 

 

§ 5 Förbundsdirektion 

Förbundsdirektionen ska bestå av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare. Dessa ska utses utifrån 

kommunallagens stadgar av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige enligt följande: 

Kommun   Ledamöter  Ersättare 

Fagersta   4  4 

Norberg   3  3 



            
 

 
 
Skinnskatteberg  2  2 

 

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter från Fagersta, Norberg och 

Skinnskattebergs kommuner en ordförande och två vice ordförande. Vice ordförandena ska 

väljas från kommun som ej har ordförandeposten. Medlemskommunernas vilja är att posten som 

ordförande ska rotera mellan kommunerna i följande ordning: Norberg, Fagersta, 

Skinnskatteberg om inte medlemskommunerna är överens om annat. 

Direktionen får inom sig utse ett arbetsutskott om fyra ledamöter och fyra ersättare. Samtliga 

kommuner ska vara företrädda i arbetsutskottet med fördelning, Fagersta två ledamöter samt 

Norberg och Skinnskatteberg en ledamot vardera. 

Ersättarna tjänstgör enligt följande ordning. I första hand tjänstgör personlig ersättare, i andra 

hand ersättare från samma kommun och parti som ledamoten, i tredje hand ersättare från samma 

kommun som ledamoten och i sista hand annan ersättare. 

Mandattiden är fyra år från årsskiftet efter allmänna val. 

För beslut gäller enkel majoritet. 

 

§ 6 Initiativrätt och uppsiktsplikt 

Ärende i förbundsdirektionen får väckas av ledamot i direktionen, förbundsmedlem genom 

framställan från respektive kommunfullmäktige eller kommunstyrelse samt i förekommande fall 

det organ i kommunen som i övrigt ansvarar för förbundets frågor samt organ under direktionen 

om direktionen medgivit sådan rätt. 

 

Respektive kommun ska ges möjlighet att ta ställning innan beslut i kommunalförbundets 

verksamhet fattas, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för 

medlemskommunerna. i särskilt syfte att stärka medlemskommunernas möjligheter att styra, 

granska och ha uppsikt över NVU, samt vidare i syftet att säkerställa det lokala inflytandet hos 

förbundsmedlemmarna. 

 

§ 7 Kungörelser och tillkännagivanden 

Förbundets kungörelser, justering av förbundsdirektionens protokoll och andra tillkännagivanden 

ska anslås på kommunalförbundets webbplats. Kopior ska snarast anslås på respektive 

medlemskommuns anslagstavla. 

 

§ 8 Revisorer 

Förbundet ska ha tre revisorer. Kommunfullmäktige i Skinnskattebergs kommun väljer 

revisorerna. Av dessa ska en revisor vardera väljas bland de i kommunfullmäktige i Fagersta 

respektive Norberg valda kommunala revisorerna. 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen. 



            
 

 
 
Revisorernas budget ska beredas av presidiet i det kommunfullmäktige som utser revisorerna. 

Direktionen fastställer budgeten. 

 

§ 9 Ekonomisk ersättning, finansiering och ekonomisk samordning 

Regleringen av kostnader mellan medlemskommun och förbund ska ske till självkostnadspris. 

Avgiften ska erläggas månadsvis i förskott mot faktura och vara förbundet tillhanda senast den 

sista dagen i månaden före den månad som avgiften avser. Medlemmarna har enligt lag 

ekonomiskt ansvar för Förbundets förbindelser. Skulder enligt 8 kap. 23 § ska täckas av 

respektive medlemskommun efter dess redovisade andel av skulden. Förbundet ska dock genom 

överenskommelse med medlemmarna söka balans i förbundets ekonomi. Om 

balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast 

följande tre åren. Direktionen ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Beslut om 

reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa 

balanskravsresultatet uppkom. Fullmäktige i respektive kommun får besluta att en reglering av ett 

negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl. 

Förbundet får uppta lån, ingå borgen eller avsätta medel i fonder endast efter godkännande av 

kommunfullmäktige i Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner.  

 

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet för medlemskommunerna ska, i den mån de 

inte täcks på annat sätt, erläggas av desamma enligt den ersättningsmodell för Norra 

Västmanlands Utbildningsförbund som medlemskommunerna beslutar om. Särskild handling 

finns som reglerar ersättning för NVU. Ersättningsmodell för NVU gällande från 1 januari 2020 

(eller senare version om medlemskommunerna så beslutar). 

 

NVU:s pensionsskuld fördelas mellan ägarkommunerna utifrån ägarkommunernas andel. 

Kostnaden för pensionsskuldsförändringen fördelas preliminärt vid delårsbokslut och definitivt i 

samband med årsbokslut.  

 

§ 10 Andel i tillgångar och skulder. 

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till förbundsmedlemmens ansvar enligt §§ 9 och 10. 

Fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall förbundet skulle sakna medel 

att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller 

skulder som föranleds av förbundets upplösning är baserad per capita, det vill säga antalet 

innevånare i respektive kommun den 1 januari året före verksamhetsåret. 

 

 

 



            
 

 
 

§ 11 Budget, styrning och samråd 

Överläggningar ska årligen ske mellan förbundsdirektionen och företrädare för Fagersta, Norberg 

och Skinnskattebergs kommuner på sätt och vid tidpunkt som medlemskommunerna fastställer, 

varvid förslag till budgetram för verksamheten ska fastställas.  

 

Förbundet ska upprätta och överlämna förslag till budget utifrån en elevprognos i enlighet med 

ersättningsmodellen i sådan tid att kommunstyrelsen i medlemskommunerna har utrymme för 

samråd med berörda parter innan de upprättar förslag till respektive fullmäktige. 

 

Budgetuppföljning med helårsprognos för drift- och investeringsbudget ska månadsvis snarast 

möjligt lämnas till medlemskommunerna för månaderna mars, april, maj, juli, augusti, september 

och oktober. Analys av eventuella prognostiserade avvikelser ska redovisas. Förbundet ska 

upprätta en delårsrapport per den sista augusti. Förbundet ska föra en löpande  

likviditetsplanering.  

 

Årsredovisningen ska lämnas i så god tid till medlemskommunerna att samråd kan ske och 

årsredovisningen läggas fram i respektive fullmäktige samtidigt som kommunens årsredovisning. 

Förbundet ska föra en löpande likviditetsplanering. Likvida medel ska placeras på konto i bank i 

svensk valuta.  

 

I det fall kommunalförbundet befarar att det inte kan verkställa uppdraget, utifrån 

överenskommet medlemsbidrag, ska det rapporteras och tas upp samtal med 

medlemskommunerna om förändring av verksamhetens omfattning och inriktning.  

 

Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt, större förändringar i sin 

förvaltningsorganisation eller andra beslut av större vikt ska samråd ske med 

förbundsmedlemmarna. Kommunalförbundet ska även samråda med förbundsmedlemmarna i 

alla viktigare frågor där sådant samråd kan vara av värde. 

 

Skyldighet föreligger för kommunalförbundet att inhämta medlemskommunernas 

ställningstagande i fråga om förhållande eller åtgärd som på ett avgörande sätt avviker från vad 

som är förutsebart eller planerat i fråga om en normal utveckling av verksamheten. 

 

Utöver vad ovan anges har direktionen möjlighet att i övrigt inhämta yttrande från 

medlemskommunerna. 

 

Förbundet ska lämna förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser erforderligt underlag i form av 

yttranden och upplysningar där så begärs. 



            
 

 
 

 

§ 12 Ersättningar förtroendevalda samt revisorer  

Ersättning till ordföranden i direktionen samt revisorer utgår med i enlighet med arvoden i 

säteskommunen Fagersta. Arvodet justeras årligen med den genomsnittliga löneökning i procent 

som Fagersta kommun tecknar avtal med Vision för respektive år. Ersättning till övriga 

ledamöter, ersättare och revisorer från Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg utgår enligt de 

principer som gäller för Fagersta kommun. 

 

§ 13 Uppsägning och utträde 

Förbundet är bildat på obestämd tid. Om någon av medlemskommunerna Fagersta, Norberg 

eller Skinnskatteberg säger upp medlemskapet ska förbundet träda i likvidation vid det årsskifte 

som inträffar två år efter uppsägningen. 

 

§ 14 Likvidation och upplösning 

Om Kommunalförbundet upplöses, fördelas dess tillgångar och skulder vid tidpunkten för 

upplösningen efter de grunder som anges i § 11. 

 

§ 15 Offentliga sammanträden 

Allmänheten ska beredas tillfälle att närvara och ställa frågor (allmänhetens frågestund) i samband 

med att förbundsdirektionen behandlar budget och årsredovisning. 

 

§ 16 Tvist 

Tvist mellan kommunalförbundet och/eller mellan en eller flera medlemmar som berör denna 

förbundsordning ska, om inte parterna kan nå en frivillig uppgörelse eller kommer överens om 

annat, avgöras av allmän domstol. 

 

§ 17 Ändring av förbundsordningen 

Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska fastställas av medlemmarnas respektive 

Kommunfullmäktige samfällt. 

 


