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§ 146

Reviderad förbundsordning för Kunskapsförbundet Väst
KS 2017/86

Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen med i bilaga angiven 
motivering. 

Bilaga 1-2
Bilaga 1: Skriftligt yrkande om återremiss Lena Eckerbom Wendel (M)
Bilaga 2: Omröstningslista

Sammanfattning av ärendet
PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kunskapsförbundet 
Väst, Trollhättans stad och Vänersborgs kommun genomfört en granskning av 
ledning och styrning av Kunskapsförbundet Väst. Den samlade bedömningen är 
att direktionen inte fullt ut har en tillräcklig intern kontroll samt att verksam-
heten inte fullt ut bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och på ett från ekonomiskt 
synpunkt, tillfredsställande sätt. Revisorernas bedömning är också att medlem-
marnas kontroll och uppsikt inte är tillräcklig.

Granskningen visar bl a att det finns otydligheter och brister i konsortialavtal, 
förbundsordning och direktionens reglementen utifrån bland annat kommunal-
lagen. Brister finns även i tillämpningen av dessa dokument. Revisionerna har 
överlämnat rapporten för kännedom och beaktande till berörda parter. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2016-06-08, § 129, att 
förtydliganden skulle ske i vissa avseenden i konsortialavtalet och 
förbundsordningen. 

Av Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-30 framgår 
föreslagna ändringar.

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet vid sammanträde 2017-04-05, § 60, i 
avvaktan på beslut i motion om kommunstyrelsens uppsiktsansvar över 
Konskapsförbundet Väst. Kommunfullmäktige beslutade i ärendet 2017-05-23, 
§ 75.

Kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-11
Kommunjurist Pernilla Bertilsson informerade i ärendet.

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-10-25 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Ordföranden yrkade att följande mening i förbundsordningens sjunde stycke, § 
6, skulle strykas: ”Direktionen ska efter godkännande från 
förbundsmedlemmarna anta en finanspolicy för förbundets verksamhet.”. 
I yrkandet instämde Kenneth Borgmalm (S).
Lena Eckerbom Wendel (M) yrkade återremiss av ärendet för att ”… tydliggöra 
styrdokumenten för att säkerställa att förbundets syfte får förutsättningar för att 
kunna uppnås.”.
Peter Göthblad (L) yrkade att förbundsordningens andra mening i fjärde stycket, 
§ 6, vad gäller ordförandeskap, skulle ges följande lydelse. ”Ordförandeskapet 
skall alternera mellan kommunerna per mandatperiod. Vice ordförandeskap skall 
finnas representerad från båda kommunerna.”. I yrkandet instämde Anders 
Strand (SD).

Ordföranden redovisade att det fanns tre förslag, nämligen Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag med ordförandens ändringsyrkande, Lena Eckerbom Wendels (M) 
yrkande om återremiss och Peter Göthblads (L) ändringsyrkande.
Först ställdes frågan om avgörande vid dagens sammanträde mot Lena Eckerbom 
Wendels (M) yrkande om återremiss. Ordföranden fann att Kommunstyrelsen hade 
beslutat att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde. 
Omröstning begärdes. Ordföranden föreslog följande omröstningsordning, som 
godkändes av Kommunstyrelsen. Den som anser att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde röstar ja, och den som anser att ärendet ska återremitteras röstar nej.

9 ja-röster     6 nej-röster

Bo Carlsson (C) Marika Isetorp (MP) Henrik Josten (M)

Bengt Larson (S) Marianne Ramm (V) Lena Eckerbom Wendel (M)

Benny Augustsson (S) Lutz Rininsland (V) Peter Göthblad (L)

Kenneth Borgmalm (S) Marie Dahlin (S) Marie-Louise Bäckman (KD)

Madelaine Karlsson (S) Anders Strand (SD)

Jeanette Dahlbom (M)

Med nio ja-röster mot sex nej-röster hade Kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet 
idag.
Därefter ställde ordföranden arbetsutskottets förslag med ordförandens ändringsyrkande, 
mot Peter Göthblads (L) ändringsyrkande. Ordföranden fann att Kommunstyrelsen hade 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag med ordförandens ändringsyrkande.
Omröstning begärdes. Ordföranden föreslog följande omröstningsordning, som 
godkändes av Kommunstyrelsen. Den som stödjer arbetsutskottets förslag med 
ordförandens ändringsyrkande röstar ja, och den som stödjer Peter Göthblads (L) 
ändringsyrkande röstar nej.

9 ja-röster     6 nej-röster
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Bo Carlsson (C) Marika Isetorp (MP) Henrik Josten (M)

Bengt Larson (S) Marianne Ramm (V) Lena Eckerbom Wendel (M)

Benny Augustsson (S) Lutz Rininsland (V) Peter Göthblad (L)

Kenneth Borgmalm (S) Marie Dahlin (S) Marie-Louise Bäckman (KD)

Madelaine Karlsson (S) Anders Strand (SD)

Jeanette Dahlbom (M)

Med nio ja-röster mot sex nej-röster hade Kommunstyrelsen beslutat enligt 
arbetsutskottets förslag med ordförandens ändringsyrkande.

Peter Göthblad (L) reserverade sig till förmån för sitt eget förslag. Lena 
Eckerbom Wendel (M) reserverade sig till förmån för sitt eget förslag. 
Henrik Josten (M) och Jeanette Dahlbom (M) reserverade sig till förmån för 
Lena Eckerbom Wendels (M) förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-11, § 170
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2017-10-02, § 151
Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-05, § 60
Kommunfullmäktige Trollhättans stad protokoll 2017-04-03, § 46
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-30
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-23, § 75

Förslag till beslut på sammanträdet
Lena Eckerbom Wendel (M) yrkade att ärendet skulle återremitteras till 
kommunstyrelsen med motivering som framgår av bilaga. I yrkandet instämde Anders 
Strand (SD), Kurt Karlsson (SD) och Gunnar Lidell (M).
Morgan Larsson (VFP) yrkade i första hand bifall till Lena Eckerbom Wendels (M) 
yrkande om återremiss, och i andra hand att förbundsordningens andra mening i fjärde 
stycket, § 6, vad gäller ordförandeskap, skulle ges följande lydelse. ”Ordförandeskapet 
skall alternera mellan kommunerna per mandatperiod. Vice ordförandeskap skall finnas 
representerad från båda kommunerna.”.
Kenneth Borgmalm (S) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag samt yrkade avslag 
till Lena Eckerbom Wendels (M) yrkande om återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden redovisade att det fanns tre förslag till beslut, nämligen kommunstyrelsens 
förslag, Lena Eckerbom Wendels (M) yrkande om återremiss, med bilagd motivering, 
och Morgan Larssons (VFP) ovan angivna andrahandsyrkande.
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Ordföranden föreslog följande propositionsordning, vilken kommunfullmäktige biföll. 
Först ställs proposition på avgörande under dagens sammanträde mot yrkandet om 
återremiss. Skulle kommunfullmäktige bifalla ett avgörande under dagens sammanträde, 
får därefter kommunstyrelsens förslag ställas under proposition mot Morgan Larssons 
(VFP) ovan angivna andrahandsyrkande.
Ordföranden ställde under proposition att yrkandet skulle avgöras under dagens 
sammanträde, mot Lena Eckerbom Wendels (M) yrkande om återremiss. Ordföranden 
fann att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet under dagens sammanträde.
Omröstning begärdes.
Ordföranden föreslog följande omröstningsordning. Den som anser att ärendet ska 
avgöras under dagens sammanträde, röstar ja. Den som anser att ärendet ska 
återremitteras, röstar nej. Omröstningsordningen godkändes av kommunfullmäktige. 
Ordföranden informerade om att det enligt 36 § 5 kapitlet kommunallag (1991:900) 
endast krävs en tredjedels majoritet för att bifalla en återremiss.
Med 28 ja-röster mot 22 nej-röster hade kommunfullmäktige beslutat att ärendet skulle 
återremitteras, med i bilaga angiven motivering, till kommunstyrelsen. Noteras att en 
plats för Sverigedemokraterna var tom under omröstningen. Se bilaga.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kunskapsförbundet Väst
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OMRÖSTNINGSLISTA    Bilaga 2 

 
Tillhör kommunfullmäktiges beslut, 2017-10 -25, § 146 

 

Lutz Rininsland (V) Ja Kurt Karlsson (SD) Nej 

Bo Dahlberg (S) Ja Morgan Larsson (VFP) Nej 

Orvar Carlsson (KD) Nej Anna-Karin Sandberg (MP) Ja 

Bo Carlsson (C) Ja Bengt Rydholm (VFP) Nej 

Gunnar Lidell (M) Nej Tom plats  

Kerstin Andersson (L) Nej Bengt Wallin (L) Nej 

James Bucci (V) Ja Adam Frändelid (V) Ja 

Reidar Eriksson (S) Ja Kenneth Borgmalm (S) Ja 

Marianne Ramm (V) Ja Maria Abrahamsson (S) Ja 

Ingvar Håkansson (C) Ja Jonathan Axelsson (M) Nej 

Tove af Geijerstam (L) Nej Gunilla Bogren (MP) Ja 

Marianne Karlsson (C) Ja Bengt Holmqvist (M) Nej 

Stefan Kärvling (V) Ja Åsa Olin (V) Ja 

Per Sjödahl (MP) Ja Birgitta Persson (S) Ja 

Dan Åberg (M) Nej Kenny Sandhöj (SD) Nej 

Marie-Louise Bäckman (KD) Nej Anders Strand (SD) Nej 

Lena Eckerbom Wendel (M) Nej Ola Wesley (SD) Nej 

Henrik Josten (M) Nej Merja Niemi (S) Ja 

Madelaine Karlsson (S) Ja Henrik Harlitz (M) Nej 

Annalena Levin (C) Ja Johanna Juntti (S) Ja 

Joakim Sjöling (S) Ja Kate Bernhardsson (S) Ja 

Madeleine Johansson (S) Ja Jennifer Strand (SD) Nej 

Niklas Claesson (M) Nej Irma Fredriksson (M) Nej 

Benny Augustsson (S) Ja Anneli Guilotte (S) Ja 

Jeanette Dahlbom (M) Nej Lars-Göran Ljunggren (S) Ja 

Marika Isetorp (MP) Ja   

 


