
 

Protokoll  

2019-01-24  

   

Kommunstyrelsen   

   

 

 

Plats och tid Järnarummet, Medborgarhuset, torsdagen den 24 januari 2019, kl. 08:00–

08:30 

 

Beslutande Stina Munters (C), ordf. 

Lars-Olov Liss (C) 

Leif Nilsson (C), ers. N. Larsson 

Berglund 

Lovisa Berglund (C), ers. A. 

Hultgren 

Anders Lundin (C), ers. J. Säljgård 

Christer Spett (KD), ers. T. Larsson 

Pär Skagerling (M) 

Nils-Erik Edlund (S) 

Kurt-Lennart Karlsson (V) 

   

Övriga deltagare Sara Beya Brand, kommunsekreterare 

Lillemor Tännström, tf. kommunchef 

 

Utses att justera Nils-Erik Edlund 

  

Justeringens 

plats och tid 

Kommunkontoret, Medborgarhuset 

2019-01-24, kl. 09.00 

  

Paragrafer 18 

  

 

Sekreterare 

 

Sara Beya Brand 

 

 

Ordförande 

 

Stina Munters 

 

 

Justerande 

 

Nils-Erik Edlund 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Kommunstyrelsen 

  

Sammanträdesdatum 2019-01-24 

  

Datum då anslaget sätts upp 2019-01-24 

  

Datum då anslaget tas ned 2019-02-15 

  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Vansbro 
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KS § 18 Ärende KS 2018/795 

Framtida verksamhet i Västerdalarnas 
utbildningsförbund 

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Vansbro kommun accepterar Malung-Sälen kommunfullmäktiges 

beslut 2018-12-17 KF §162 i ärende ”Framtida verksamhet i Västerdalarnas 

utbildningsförbund” att Västerdalarnas Utbildningsförbund likvideras. 

  

2. Vansbro kommun uppdrar åt direktionen att skyndsamt påbörja processen 

med avveckling i samverkan med ägarkommunerna och att 

verksamhetsövergång sker om möjligt vid årsskiftet 2019/2020. Processen 

ska ske i samförstånd mellan ägarkommunerna och med minsta möjliga 

påverkan av den dagliga verksamheten för elever och personal. 

  

3. Vansbro kommun uppdrar åt direktionen att kalla till ett ägarråd för att 

komma överens om formerna och slutgiltig tidpunkt för likvidation. 

Ärendet 

Vid ägarmötet 2018-06-27 uppdrogs till direktionen för VDUF att inkomma 

med förslag på utbud för VDUF:s gymnasier för att på sikt anpassa 

verksamheten till medlemsbidraget. Förslag har behandlats av direktionen 

vid sammanträde 2018-09-12. Vid ägarmöte 2018-10-16 presenterades 

förslagen och två förslag förordades som direktionen sedan har behandlat 

och överlämnat till respektive kommunfullmäktige i Malung-Sälens 

kommun och Vansbro kommun. 

  

En grundförutsättning för förbundets fortlevnad var att bägge kommunerna 

fattade likalydande beslut. Kommunfullmäktige i Vansbro kommun 

återremitterade ärendet till direktionen medan Kommunfullmäktige i 

Malung-Sälens kommun förordat likvidation. Ägarkommunerna har under 

hela processen varit eniga om att en eventuell likvidation av förbundet och 

verksamhetsövergång skall ske i samförstånd och skyndsamt. 

Förslag 

Ordförandens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Vansbro kommun accepterar Malung-Sälen kommunfullmäktiges 

beslut 2018-12-17 KF §162 i ärende ”Framtida verksamhet i Västerdalarnas 

utbildningsförbund” att Västerdalarnas Utbildningsförbund likvideras. 
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2. Vansbro kommun uppdrar åt direktionen att skyndsamt påbörja processen 

med avveckling i samverkan med ägarkommunerna och att 

verksamhetsövergång sker om möjligt vid årsskiftet 2019/2020. Processen 

ska ske i samförstånd mellan ägarkommunerna och med minsta möjliga 

påverkan av den dagliga verksamheten för elever och personal. 

  

3. Vansbro kommun uppdrar åt direktionen att kalla till ett ägarråd för att 

komma överens om formerna och slutgiltig tidpunkt för likvidation. 

Beslutsunderlag 

Tf. kommunchef, tjänsteutlåtande 2019-01-18 

Protokoll från kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun 2018-12-17, § 

162 

Protokoll från kommunfullmäktige i Vansbro kommun, 2018-12-11, § 114 

 


