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§ 8   Dnr KS 2014/450 

 
 
Angående medfinansiering av projektet ”Wargön Innovation – 
etableringsskedet” 
 

Ärendebeskrivning  
 
Hösten 2011 anlitades konsult för arbetet med att utveckla tidigare Holmenområdet i 

Vargön. En delrapport presenterades 2011-12-02 och en slutrapport presenterades vid 

Kommunstyrelsens sammanträde 2012-01-18, § 19.   

 

Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2012-11-02 redovisat projektets 

totalbudget om 13,4 Mkr för perioden 2013-2016. Vänersborgs kommuns del av finan-

sieringen uppgick till 1,8 Mkr för perioden. Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-12, 

§ 155, att stödja projektet med syfte att Wargön inom fem år skulle vara ett erkänt 

nationellt utvecklings- och kunskapscentrum. 

 

Kommunstyrelseförvaltingen har i tjänsteutlåtande 2015-12-17 redovisat Tillväxtverket 

som möjlig finansiär i nästa steg och att en ansökan har gjorts inom ramen för det som 

benämns insatsområde 3, innovation för en koldioxidsnål ekonomi. I ansökan finns 

redovisade övergripande mål för projektet.  

 

Av kommunstyrelseförvaltningens skrivelse framgår att Innovatum, som ansvarig för  

den operativa driften, i PM föreslagit att Vänersborgs kommun, tillsammans med Västra 

Götalandsregionen skulle gå in som medfinansiärer i projeketet för perioden 2016-07-01  

– 2019-10-31. Den totala projektbudgeten för perioden skulle uppgå till 22 163 285 kronor 

varav 8 861 000 kronor utgörs av EU-medel som söks via Tillväxtverket. Resterande finan-

siering skulle delas lika mellan Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionen. 

Vänersborgs kommuns andel skulle därmed uppgå till 6 651 141 kronor fördelat per år 

fram till 2019 enligt följande 

2016    494 510 kr 

2017 2 400 000 kr 

2018 2 400 000 kr 

2019 1 356 640 kr 

 

Innovatum, som kommer att ha rollen som projektägare, bedömer att kommunens 

fortsatta engagemang i Wargön Innovation, inklusive medfinansiering, är en nödvändig 

förutsättning för det fortsatta arbetet.  

 
Ärendet har beretts av Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
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Forts § 8   Dnr KS 2014/450 

 

 

Konsulterna Stig Fredriksson och Maria Ström informerade. 

 

Ordföranden redovisade arbetsutskottets förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar ställa sig bakom projektet och uppdrar åt 

Kommunstyrelsen att fortsättningsvis handlägga ärendet samt att regel bundet 

återrapportera till Kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning av Kommunfullmäktiges 

beslut, gå in som medfinansiär i projektet ”Wargön Innovation – etablerings-

skedet”. Kommundirektören ges i uppdrag att teckna ett medfinansieringsintyg 

på 6 651 141 kr för åren 2016-2019. Finansiering med 494 000 kr under 2016 

sker via Kommunstyrelsens förfogandeanslag. Den fortsatta finansieringen för 

åren 2017-2019 tas upp i samband med arbetet med Mål- och resursplan 2017-

2019. 
 

Gunnar Lidell (M) yrkade att beslutet skulle ha följande lydelse: 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom projektet och uppdrar åt 

Kommunstyrelsen att fortsättningsvis handlägga ärende samt att återrappor-

tera kvartalsvis varje delaktivitet till Kommunfullmäktige, så att följsamhet till 

tidsplanen framgår. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning av Kommunfullmäktiges 

beslut, senast i december 2016 utvärdera kvartalsrapporterna, och om det då 

visar sig att etablering av planerat utvecklingscentrum inte är genomförbart 

under 2017, avslutas kommunens del i projektet 31 december 2016. 

 

Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns två förslag till 

beslut, nämligen arbetsutskottets förslag och Gunnar Lidells (M) yrkande. Ordföranden 

ämnade ställa dessa mot varandra, vilket godkändes av Kommunstyrelsen. 

 

Ordföranden ställde därefter arbetsutskottets förslag till beslut mot Gunnar Lidells (M) 

ovan redovisade yrkande och fann att Kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets 

förslag. 

 

Omröstning begärdes 

 

Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av Kommunstyrel-

sen. Den som stödjer arbetsutskottets förslag, röstar ja och den som stödjer Gunnar 

Lidells (M) yrkande, röstar nej. 
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Forts § 8   Dnr KS 2014/450 

 

 

 7 ja-röster 8 nej-röster 
Bo Carlsson (C) Madelaine Karlsson (S) Gunnar Lidell (M) Marianne Ramm (V) 

Bengt Larson (S) Marika Isetorp (MP) Lena Eckerbom Wendel (M) Lutz Rininsland (V) 

Benny Augustsson (S) Marie Dahlin (S) Peter Göthblad (L) Anders Strand (SD) 

Kenneth Borgmalm (S)  Marie-Louise Bäckman (KD) Kurt Karlsson (SD 

 

Med 7 ja-röster mot 8 nej-röster hade Kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Gunnar 

Lidells (M) yrkande. 

 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom projektet och uppdrar åt 

Kommunstyrelsen att fortsättningsvis handlägga ärende samt att återrapportera 

kvartalsvis varje delaktivitet till Kommunfullmäktige, så att följsamhet till 

tidsplanen framgår. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 

Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut, 

senast i december 2016 utvärdera kvartalsrapporterna, och om det då visar sig att 

etablering av planerat utvecklingscentrum inte är genomförbart under 2017, 

avslutas kommunens del i projektet 31 december 2016. 

__________  

 
 
 
 
Reservation 

Madelaine Karlsson (S), Benny Augustsson (S) och Kenneth Borgmalm (S) 

reserverade sig mot beslutet till förmån för arbetsutskottets förslag. 


