
  

 
 

  

Antagen av kommunfullmäktige i Trollhättans kommun 2012-05-21, § 75 
Antagen av kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun 2012-05-23, § 61 

Förbundsordning för Kunskapsförbundet Väst 

§ 1 Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är Kunskapsförbundet Väst. Förbundet har sitt säte i Trollhättan. 
Direktionens administrativa organisation är placerad i Vänersborg. 

§ 2 Medlemma
 

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Trollhättan och Vänersborg. 

§ 3 Ändamål och uppgifter 

Kommunalförbundet har till ändamål 

• att genom mellankommunal samverkan rörande tillhandahållandet av utbildning inom 
de frivilliga skolformerna uppnå ökad utbildningskvalitet för ungdomar och 
studerande i medlemskommunerna, 
att i samverkan med förbundsmedlemmarna och externa aktörer skapa 
förutsättningar för ett livslångt lärande, 
att vara en viktig part i arbetet med att öka medlemskommunernas långsiktiga 
attrakt ionskraft, samt 
att verka för att de frivilliga skolformerna ska vara en drivkraft i 
samhällsutvecklingen. 

• 

• 

• 

Kommunalförbundet ska, till fullgörande av sitt ändamål, i enlighet med skollagen och annan 
för verksamheterna tillämplig lag eller författning, tillhandahålla utbildning inom 

• 
• 
• 
• 
• 

gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan, 
kommunal vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna, och 
utbildning i svenska för invandrare. 

 



  

 
  

Kommunalförbundet ska överta förbundsmedlemmarnas samtliga lag- och författningsstad-
gade skyldigheter och befogenheter inom ovan angivna skol- och utbildningsformer. Detta 
innebär att förbundet även ska ansvara för de skyldigheter som enligt gällande skollagstift- 
ning, utöver den egentliga undervisningen, åvilar respektive hemkommun avseende olika 
elevgrupper hemmahörande i förbundsmedlemmarna. 

Förbundet får även utföra sådan annan verksamhet som förbundsmedlem beslutar att anförtro 
åt förbundet, om denna verksamhet har anknytning till förbundets övriga uppgifter och verk- 
samhetsområde. 

Förbundet får träffa avtal med andra huvudmän om samverkan inom de skol- och utbildnings- 
former som förbundet har till uppgift att tillhandahålla. 

§ 4 Varaktighet 

Förbundet är bildat för obestämd tid. 

§ 5 Organisation 

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. Direktionen är tillika förbunds- 
styrelse. 

Direktionen får inrätta de utskott och andra organ som den finner lämpligt för att fullgöra 
förbundets ändamål. 

Direktionen fastställer delegationsordning för sin verksamhet. 

§ 6 Förbundsdirektionen 

Direktionen ska bestå av fjorton (14) ledamöter och fjorton (14) ersättare, varav Trollhättans 
stad ska utse sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare och Vänersborgs kommun ska utse sju (7) 
ledamöter och sju (7) ersättare. 

Endast den som är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige i den förbundsmedlem som 
utser ledamoten eller ersättaren, får väljas.  Mandattiden är fyra år från och med 1 januari året 
efter det år då val ägt rum till kommunfullmäktige i förbundsmedlemmarna. När val av leda- 
möter och ersättare sker för första gången ska det avse tiden från förbundets bildande till och 
med den 31 december 2012, det som i tecknad konsortialavtal benämns som "Övergångs- 
perioden". Under denna första mandatperiod ska direktionen bestå av fyra (4) ledamöter och 
fyra (4) ersättare, varav Trollhättans stad ska utse två (2) ledamöter och två (2) ersättare och 
Vänersborgs kommun ska utse två (2) ledamöter och två (2) ersättare. Till ledamöter och 
ersättare i direktionen under denna period ska i första hand respektive kommuns kommun- 

 



  

 
  

styrelses presidium väljas. När val av ledamöter och ersättare sker för perioden därefter, ska 
det avse tiden från den 1januari 2013 till och med en 31 december 2014 och direktionen ska 
då väljas i enlighet med denna paragrafs första stycke. 

Efter sådan förändring av förbundsmedlems kommunfullmäktiges sammansättning som avses 
i 4 kap. 7 § kommunallagen, ska förbundsmedlemmen på nytt utse ledamöter och ersättare till 
direktionen. 

Respektive kommunfullmäktige utser ordförande, vice ordförande samt andre vice ord- 
förande. Ordföranden ska utses bland de ledamöter som representerar Trollhättans kommun, 
vice ordförande ska utses bland de ledamöter som representerar Vänersborgs kommun och 2:e 
vice ordförande utses varannan mandatperiod av Vänersborgs respektive Trollhättans kommu- 
ner med start att Vänersborgs kommun utser 2:e vice ordförande. 

Utöver ledamot av direktionen äger varje förbundsmedlem anhängiggöra ärenden i direk- 
tionen genom framställan av förbundsmedlems kommunfullmäktige eller kommunstyrelse. 

Direktionens presidium representerar förbundet vid konferenser, sammanträden och i andra 
officiella sammanhang, såvida inte direktionen i särskilda fall bestämmer något annat. 

Direktionen ska, inför beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i 
förbundet, hänskjuta ärendet till ägarsamråd (se § 12). Ett ärende ska alltid hänskjutas till 
ägarsamråd när minst fem (5) av direktionens ledamöter så begär. 
Direktionen ska efter godkännande från förbundsmedlemmarna anta en finanspolicy för 
förbundets verksamhet. 

Förbundsmedlemmarna ska fastställa ett reglemente för direktionens arbete. 

§ 7 Revisorer, revisorsersättare och ansvarsfrihet 

Förbundet ska ha två (2) ordinarie revisorer och två (2) ersättare, av vilka förbundsmedlem - 
marna ska utse en (1) revisor och en (1) ersättare vardera. Revisorer utses av respektive 
kommunfullmäktige bland revisorerna i respektive förbundsmedlem. Förbundet ska bära 
kostnaderna för revisorerna och för dess eventuella biträden. 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som direktionen. 

Revisorerna ska efter granskning lämna en revisionsberättelse till var och en av 
medlemskommunerna, varefter respektive kommunfullmäktige beslutar ifrågan om 
ansvarsfrihet. 

 



  

 
 

§ 8 Anslag om justering av protokoll och andra tillkännagivanden 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden om justering av protokoll och övriga tillkänna- 
givanden ska ske på förbundets anslagstavla och på samtliga förbundsmedlemmars anslags- 
tavlor. Förbundets anslagstavla är Trollhättans kommuns anslagstavla. 

§ 9 Ersättning till förtroendevalda och revisorer 

Arvoden och andra ekonomiska fö1måner till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 
revisorer ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda och för 
revisorer i Trollhättans kommun. 

§ 10 Kostnadstäckning 

Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, om de inte täcks enligt nästkommande stycke 
eller annars på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. Bidraget ska 
fördelas efter respektive förbundsmedlems procentuella andel, uttryckt med en decimal, av 
förbundets totala befolkning i åldern 16- 18 år per den 31 december året före verksamhetsåret. 
Bidrag enligt fastställd budget (se § 11) ska erläggas månadsvis i förskott. 

För 2013 och 2014 ska det sålunda framräknade bidraget från Trollhättan minskas med 7,0 
mkr respektive 4,0 mkr och för Vänersborg höjas med motsvarande belopp. 

Kostnaderna för förbundets verksamhet inom kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning 
för vuxna och svenska för invandrare ska finansieras enligt särskilda uppdragsavtal som 
tecknas mellan förbundet och förbundsmedlem. 

§ 11 Upprättande av budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet 

Preliminär budgetram avseende det komman de budgetåret fastställs i ägarsamråd under april 
månad. Slutlig budgetram fastställs i ägarsamrådet (enligt § 12) senast den 30 augusti. 

Detaljbudget för förbundet ska fastställas av direktionen senast den 30 september året före 
budgetåret. 

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och dess ekonomi under budgetåret samt en 
plan för ekonomin under de två nästkommande åren. I samband med att budgeten fastställs 
ska direktionen även, enligt grunderna i § 10, bestämma storleken på de bidrag som 
förbundsmedlemmarna ska erlägga till förbundet. Kostnadsfördelningen i budget avseende 
gymnasieverksamhet mellan förbundsmedlemmarna är preliminär och justeras efter de 
principer som gäller enligt § 10, då befolkningsuppgifterna är kända. 

 



  

 
 

Det sammanträde vid vilket direktionen fastställer budget (detaljbudget) för förbundet ska vara 
offentligt. Tid och plats för sammanträdet ska kungöras på sätt som anges i § 8, senast en 
vecka i förväg. 

§ 12 Förbundsmedlemmarnas insyn och kontroll samt ägarsamråd 

Förbundsmedlemmamas kommunstyrelser utövar förbundsmedlemmarnas uppsiktsansvar. 
Kommunstyrelsernas presidier utgör forum för ägarsamråd. 

Förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser har rätt att begära in uppgifter, upplysningar och 
yttranden från förbundet. 

Direktionen är skyldig att iaktta sådana direktiv och riktlinjer som förbundsmedlemmarna 
gemensamt beslutar att anta för förbundets verksamhet. 

Av § 6 följer att direktionen under vissa förutsättningar är skyldig att hänskjuta ett ärende till 
ägarsamråd. Direktionen får endast om synnerlig brådska föreligger verkställa beslut som är 
föremål för behandling i ägarsamrådet. 

Förbundsmedlemmarnas representanter i forumet för ägarsamråd avgör om visst ärende ska 
föras upp till behandling i förbundsmedlemmarnas kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. 

 
Ägarsamråd ska genomföra s minst två gånger per år. 

§ 13 Andel i tillgångar och skulder 

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt and el i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till vad varje förbundsmedlem tillskjutit till förbundets verksamhet under den 
senast gångna femårsperioden. Denna fördelningsgrund ska även tillämpas vid skifte av 
förbundets behållna tillgångar och skulder med anledning av förbundets upplösning. 

§ 14 Antagande av ny medlem 

Om ytterligare kommun önskar inträda i förbundet ska ansökan behandlas av direktionen. 
Direktionen kan föreslå att ny medlem får inträda i förbundet. 

Beslut om ny medlems inträde i förbundet fattas av förbundsmedlemmarnas 
kommunfullmäktige. 

Ny medlem har antagits efter att kommunfullmäktige i samtliga förbundsmedlemmar lämnat 
sitt godkännande och en ny förbundsordning trätt i kraft för förbundet. 

 

 



  

 
  

§ 15 Ändringar i förbundsordningen 

För ändringar i förbundsordningen krävs samtliga förbundsmedlemmars godkännande. En ny 
förbundsordning kan som tidigast träda i kraft då den fastställts av samtliga förbundsmed- 
lemmars kommunfullmäktige. 

§ 16 Uppsägning och upplösning 

Förbundet är bildat för obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. 
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och 
förbundsmedlemmarna bestäms i en överenskommelse mellan förbundsmedlemmarna. Den 
ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder 
som gäller det år då förbundsmedlemmen utträder ur förbundet, om inte annat avtalas mellan 
förbundsmedlemmarna. 

Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan förbundsmedlemmarna inte har nåtts när 
uppsägningstiden är till ända, ska 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 § 13 angivna fördelningsgrunden mellan 
förbundsmedlemmarna gälla. 

När förbundet trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för 
likvidationen omvandlas till kontanta medel genom försäljning på offentlig auktion eller på 
annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig 
avveckling. 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning 
för sin förvaltning. Redovisning sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i 
sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska även fogas 
direktionens beslut om vilken av förbundsmedlemmarna som ska överta och vårda de 
handlingar som tillhör förbundets arkiv. 

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts förbundsmedlemmarna är 
förbundet upplöst. En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte 
som förrättats av direktionen får väcka talan om detta mot övrig förbundsmed lem inom ett år 
från det slutredovisningen delgavs medlemmen. Om det framkommer någon tillgång för 
förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt 
uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen återupptas. 

 



  

 
 

§ 17 Särskilda överenskommelser 

Förbundsmedlemmarna ska i ett särskilt avtal (konsortialavtal) närmare reglera formerna för 
samarbetet inom förbundet. 

§ 18 Arkivmyndighet 

Förbundet är arkivmyndighet inom förbundets verksamhetsområde. 

§ 19 Tvist 
Tvister mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar ska, om parterna inte kan nå 
en frivillig uppgörelse, avgöras av allmän domstol. 

§ 20 Bildandet av förbundet 

Denna förbundsordning ska träda i kraft den 1  juli 2012 under förutsättning att samtliga 
förbundsmedlemmars kommunfullmäktige senast vid denna tidpunkt har fattat beslut om att 
anta förbundsordningen. 

Den i § 3 angivna överföringen av förbundsmedlemmarnas lag- och författningsstadgade 
skyldigheter och befogenheter inom de skol- och utbildningsformer som anges i nämnda 
paragraf, ska träda i kraft först från och med den 1 januari 2013. Även vad som anges i § 18 
ska träda i kraft först från och med den 1 januari 2013. 

 


