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Förbundsordning för Karlstad-Grums Vatten-
verksförbund 

 

1. NAMN, SÄTE OCH MEDLEMMAR 
Kommunalförbundets (förbundet) namn är Karlstad-Grums Vattenverksförbund 
(KGVF) med säte i Karlstad och med medlemmarna Karlstads kommun och Grums 
kommun. 
 
2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 
Ändamålet med förbundet är att förse de västra delarna av Karlstad kommun (Vålberg, 
Älvenäs, Edsvalla och Segerstad) och större delen av Grums kommun (Grums, 
Slottsbron, Segmon och Liljedal) med dricksvatten. 
 
3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 
Förbundet förbinder sig att genomföra verksamhet enligt beslutad verksamhetsplan samt 
enligt förutsättningar nedan. Verksamhetsplan för nästkommande år utarbetas inom 
förbundet i dialog med respektive medlemskommun. 
 
4. FÖRBUNDSORDNING 
Denna förbundsordning ersätter den tidigare förbundsordningen daterad 1994-12-16 
som avsåg kommunalförbund med fullmäktige. 
 
5. EFFEKTIVITET OCH SAKKUNNIG INFORMATION 
Förbundet skall i sin verksamhet vinnlägga sig om att leverera vatten med rätt kvalitet, i 
tillräcklig omfattning och så effektivt som möjligt.  
 
6. ORGANISATION OCH STYRNING 
Förbundet är ett förbund med förbundsdirektion. Förbundsdirektionen, som också är 
förbundsstyrelse, utser verkställande tjänsteman. Förbundet skall i sin styrning 
regelbundet samråda med företrädare för medlemskommunerna. 
 
7. LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE 
Förbundsdirektionen skall bestå av sju ledamöter med lika många ersättare. Grums 
kommun utser fyra ledamöter och ersättare, Karlstad kommun utser tre ledamöter och 
ersättare. Ledamöter och ersättare i förbundet ska väljas bland de ledamöter och ersättare 
som sitter i medlemskommunens fullmäktige. I fråga om valbarhet i övrigt och sättet att 
utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid skall bestämmelserna i 3 kap. 23 
§ och 24 § och 4 kap. 23a § första stycket kommunallagen tillämpas. 
 
8. REVISORER 
Förbundet skall ha totalt 2 revisorer, och Karlstad kommun utser båda revisorerna. 
Revisorerna väljs av kommunfullmäktige i Karlstads kommun på sätt som gäller för 
kommun enligt 9 kap. 1 § kommunallagen. Revisorerna skall väljas på samma 
mandatperiod som ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen. Revisorer kan 
omväljas en eller flera gånger. 
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Revisorerna skall i enlighet med 9 kap 20 § kommunallagen avge en revisionsberättelse 
till varje medlem. Medlemmarnas kommunfullmäktigen skall sedan var för sig besluta om 
ansvarsfrihet eller ej för direktionen i sin helhet. 
 
9. INITIATIVRÄTT OCH NÄRVARORÄTT 
Ärenden i direktionen får väckas av 
 Ledamot i direktion 
 Förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse. 
Ledamöter i medlemmarnas kommunstyrelse har närvaro- och yttranderätt vid 
direktionens sammanträden. 
 
10. SÄRSKILDA BESLUT 
Förbundet äger ej fatta beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller av 
större vikt utan att medlemmarna beretts tillfälle att yttra sig. 
 
11. KUNGÖRELSER 
Förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden skall anslås på varje 
medlemskommuns anslagstavla. Förbundets anslagstavla utgörs av Karlstads kommuns 
anslagstavla. 
 
12. UPPSIKT OCH INFORMATION 
Förbundet står i sin verksamhet enligt 6 kap 1 § kommunallagen under uppsikt av 
medlemmarnas kommunstyrelser. Förbundet ska därför tillhandahålla den information 
som de efterfrågar och på det sätt var och en av dem begär. Förbundet ska informera 
medlemmarna om principiella händelser eller händelser av vikt för medlemskommunerna 
 
13. FÖRSÄKRINGAR 
Förbundet är ansvarigt att teckna försäkringar för ansvar, den lösa egendom som 
överförs, samt  fast egendom som överförs ägarmässigt. 
 
14. BEGRÄNSNINGAR 
Förbundet får inte utan medgivande från samtliga medlemmarna uppta lån eller ingå 
borgen eller andra ansvarsförbindelser  
 
Förbundet ska endast ingå avtal eller ingå andra typer av överenskommelser eller 
arrangemang på marknadsmässiga villkor. 
 
Förbundet saknar rätt att utan medgivande från medlemskommunerna bilda dotterbolag, 
stiftelse eller ingå i andra företagsengagemang. 
 
Förbundet får inte köpa eller sälja fast egendom utan att först fått godkännande från 
medlemskommunerna. 
 
15. FINANSIERING OCH KOSTNADSFÖRDELNING 
Kommunerna skall betala kostnaderna för förbundets verksamhet genom ersättning med 
belopp motsvarande respektive kommuns andel av den totala årliga vattenförbrukningen. 
 
Kommunerna erlägger kvartalsvis i förskott ersättning för vattenleverans beräknad på 
föregående års vattenförbrukning och förbundets budgeterade kostnader för året. 
 
Varje år sker slutavräkning så snart den faktiska vattenförbrukningen framräknats och 
bokslut och årsredovisning fastställts. De slutliga kostnaderna ska ersättas av 
kommunerna med belopp motsvarande respektive kommuns andel av den faktiska totala 
vattenförbrukningen. Från detta belopp avräknas tidigare erlagd ersättning. Regleringen 
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av föregående års ersättning sker i samband med tredje kvartalets a- conto debitering. 
 
 
 
16. FÖRBUNDETS ANLÄGGNINGAR 
Förbundet har av förbundets medlemmar erhållit nyttjanderätt till följande fastigheter: 
 
Törne 2:16 och Mellerudstorp 1:14 
 
Förbundet är ägare av följande anläggningar: 
 
 Vattenverk å fastigheten Törne 2:16 innefattande pumpstation, filteranläggning, 
lågreservoar och råvattenbrunn samt vägar. 
 
 Vattenverk å fastigheten Mellerudstorp 1:14 innefattande pumpstation, 
filteranläggning och råvattenbrunnar samt vägar. 
 
 Tryckstegringsstation å fastigheten Älvenäs 2:1 
 
 Huvudvattenledning mellan punkterna 6 5 9 2 8 7 enligt upprättad översiktsplan. 
 
 
17. FASTIGHETSÄGARENS TALAN 
Förbundet ska själv eller genom den förbundet utser föra fastighetsägarens talan i mål 
som rör ovan i § 16 angivna anläggningar. 
 
18. ÄNDRINGAR, TILLÄGG OCH ÅTERTAGANDE AV VERKSAMHET 
Medlem kan inte, helt eller delvis, återta ansvaret eller överlåta ansvaret till annan 
avseende de uppgifter som medlemmen överlåtit till förbundet.  
 
19. ANDELSTAL 
Kommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder förhållande 
till den sammanlagda betalade ersättningen för vattenförbrukningen fr.o.m. 1974-01-01 
och t o m utgången av närmast föregående år.  
 
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar skall samma princip som ovanstående gälla. 
 
Respektive kommuns ackumulerade andelar ska årligen särredovisas i årsredovisningen. 
 
20. EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA 
Kommunförbundets ledamöter och revisorer skall erhålla ersättning i enlighet med de 
bestämmelser som tillämpas för Karlstads kommun. 
 
Förbundet bestrider kostnaden för dessa ersättningar. 
 

21. UTTRÄDE UR FÖRBUNDET 
Om någon av kommunerna säjer upp medlemskapet i förbundet ska förbundet träda i 
likvidation tre år efter uppsägningsdagen. Likvidation kan dock ske tidigare om parterna 
är överens dock tidigast ett år efter uppsägningen. 
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22. LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING 
Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator. När förbundet 
har trätt i likvidation får kallelse på förbundets okända borgenärer sökas av medlem eller 
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 annan 
lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig 
avveckling. 
 
När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall 
förbundsdirektionen 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. Förvaltningsberättelsen som rör 
likvidationen i sin helhet skall granskas av förbundets revisorer. 
 
När likvidationsuppdraget är fullgjort skall förbundsdirektionen besluta om vilken av 
förbundets medlemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets 
arkiv. 
 
Förvaltningsberättelsen, redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen skall delges 
var och en av medlemmarna. När berättelsen, redovisningshandlingarna och 
revisionsberättelsen delgetts samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 
 

23. TVISTER 
Tvister mellan förbundet och medlemmar skall, om parterna inte kan nå en frivillig 
uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande (SFS 
1999:116). 

 
______________________ 
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