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§ 81

Begäran om extra medel från medlemskommunerna i 
Kunskapsförbundet Väst
KS 2019/200

Beslut
Kommunfullmäktige återremitteras ärendet till kommunstyrelsen.

Ajournering
Under denna paragraf ajournerade sig kommunfullmäktige kl 17:30-17:45

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Kunskapsförbundet Väst (KFV) har tillskrivit medlemskommunerna 
med begäran om ett extra ägartillskott om 17 mkr för 2019. Vänersborgs andel av det 
begärda tillskottet uppgår till c:a 6,8 mkr. Bakgrunden är ett prognostiserat underskott 
på 27,5 mkr under innevarande år. Direktionen anger följande orsaker till den 
uppkomna situationen:

 minskade intäkter från Migrationsverket (färre elever)
 färre studerande på SFI etablering, där minskningen har kommit fortare än vad 

som förutsågs
 fler gymnasieelever väljer att studera i andra kommuner eller på friskolor

Direktionen bedömer att resterande underskott (10,5 mkr) kan hanteras genom 
besparingsåtgärder under innevarande år.

Frågan har varit föremål för överläggningar (ägarråd) mellan företrädare för 
medlemskommunerna 2019-05-02, med syfte att samordna de beslutsförslag som 
lämnas till beslutande organ i respektive kommun. Den gemensamma bedömningen från 
ägarrådet är att det ekonomiska utrymmet i medlemskommunerna inte medger 
ytterligare tillskott till KFV, utöver de förbundsbidrag och uppdragsersättningar som 
redan fastställts i förbundets budget. KFV har att vidta nödvändiga åtgärder för att nå 
ekonomisk balans vid årets slut, samt föra upp frågan om förbundets ekonomiska läge 
till förnyade överläggningar vid ägarsamråd utifrån förbundets delårsrapport per augusti 
2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-05, § 87
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-05-31, § 54
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 219-05-31
Begäran om extra medel från medlemskommunerna i Kunskapsförbundet Väst
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Förslag till beslut på sammanträdet
Stefan Kärvling (V) yrkade följande: att Vänersborgs kommun bidrar med 6,8 Mkr av 
Kunskapsförbundet Västs begärda ägartillskott på 17 Mkr. I yrkandet instämde Lutz 
Rininsland (V).
Kenneth Borgmalm (S) yrkade att ärendet skulle återremitteras enligt följande 
motivering: återremiss på grund av moderaternas kommande motion kring att det finns 
en vinst i att se över resursfördelningsmodellen. I yrkandet instämde Bo Carlsson (C), 
Lena Eckerbom Wendel (M), Gunnar Henriksson (L) och Marie-Louise Bäckman (KD).

Beslutsgång
Ordföranden redovisade att det fanns två förslag till beslut, nämligen Stefan Kärvlings 
yrkande och yrkandet om återremiss från Kenneth Borgmalm.
Ordföranden föreslog följande propositionsordning, som godkändes av 
kommunfullmäktige. Först prövas om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag. 
Skulle kommunfullmäktige besluta att ärendet ska avgöras idag ställs därefter Stefan 
Kärvlings yrkande under proposition.
Ordföranden frågade kommunfullmäktige om ärendet skulle avgöras under dagens 
sammanträde eller återremitteras, och fann att kommunfullmäktige beslutat att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret 
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