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                           Närvarolista                           Tjänstgör för 

   Beslutande    
 
Maud Bengtsson (S) ordförande 
Madelaine Karlsson (S) 1:e vice ordf  
Henrik Josten (M) 2:e vice ordf 
Gunnar Henriksson (L) 
Mats Andersson (C) 
Jan Appelqvist Palmqvist (SD) 
Lutz Rininsland (V)  
Stefan Kärvling (V) 
Bengt Karlsson (S) 
Jonas Nilsson (S) 
Lina Fryk Granat (V) 
Angelica Lundgren Bielinski (M) 
Kent Almkvist (C) 
Ingela Lundberg (SD) 

 
 
 
 
Bengt Fridh (KD) 
Benny Jonasson (S) 
Göran Nilsson (SD) 
 
Amanda Blomster Roos (S)  
 
 
 
Aaliyah Faduma Hassan (M) 
 
 
 
 

  Ersättare 
  Annelie Fredriksson (S) 
  Jens Jönsson (MP) 
  Toni Naim (KD) 
  Erland Larsson (SD) 
   
  Personalföreträdare 
  Jörgen Andersson, LR 
   
   
  Övriga deltagare  

 Johan Olofson, förbundsdirektör 
 Marie Nordvall, ekonomichef 

  Marit Hansson, förbundssekreterare 
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 Ärenden 
  

§ 60 Ordföranden har ordet (Dnr 2019/00001) 
 
§ 61 Backspegeln (Dnr 2019/00006) 
 
§ 62 Tendenser i elevernas kunskapsresultat (Dnr 2019/00002) 
 
§ 63 Plan för granskning av den interna kontrollen 2019 
(Dnr 2018/00021) 
 
§ 64 Budget 2019: information om delårsrapport januari-augusti 2019 
(Dnr 2018/00021) 
 
§ 65 Ekonomi (Dnr 2018/00021) 
 
§ 66 Beslutet om att inte erbjuda vissa utbildningar hösten 2020, 
direktionen 2019-06-25 § 56 (Dnr 2019/00034) 
 
§ 67 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2019/00003)  
 
§ 68 Meddelanden (Dnr 2019/00004) 
 
§ 69 Delegationsbeslut (Dnr 2019/00005) 
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§ 60    Dnr 2019/00001 
 

Ordföranden har ordet  
 
Information från det extra ägarsamråd som hölls kommer att ske i 
samband med ärendet om gymnasieprogrammen. 
 
Vid dagens sammanträde sker beslutsomgång efter varje punkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 61    Dnr 2019/00006 

  

Backspegeln 
 
Eventuella frågor avseende föregående sammanträdes (2019-06-25) 
informationsärenden. 
 
Inga frågor fanns efter förra sammanträdet. 
 

 

 
 
 
 

   
   
 
 
 
 
 
 
  Direktionens beslut 

 
Direktionen noterar att inga frågor framfördes avseende föregående 
sammanträde. 
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§ 62    Dnr 2019/00002 

  

Tendenser i elevernas kunskapsresultat 
 
Johan Olofson presenterade tendenserna. Under föredragningen visades 
en kort film på temat ”Bli så mycket du kan” där en elev vid Birger 
Sjöberggymnasiet presenterade sig själv och sin erfarenhet av utbildning. 

 
Sammanfattningsvis om tendenser inom vuxenutbildningen kan sägas 
följande: 
 
Grundläggande kurser 
- Många underkända betyg 
- Ökad likvärdighet mellan skolhusen 
 
Gymnasiala kurser  
- Mindre underkända betyg 
- Fler högre betyg 
 
Utbildning i svenska för invandrare  
- Kortare totaltid för spår 2 och 3 jämfört med riket 
- Fortsatta utmaningar med likvärdigheten mellan skolhusen 

 
Sammanfattning för tendenser inom gymnasieskolorna: 
 
- Ökad Genomsnittlig betygspoäng 
- Minskad examensandel 
- Ökad likvärdighet i examensandelar 
- Bibehållet resultat trots ökade utmaningar 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 63    Dnr 2018/00021 

  

Plan för granskning av den interna kontrollen 2019 
 
Plan för den interna kontrollen 2019 förelåg. 
 
Föreslagna kontrollmål för 2019 är följande: 
 
Direktupphandling 
- att utreda om riktlinjerna för direktupphandling är känd av berörd 
personal 
- att utreda om riktlinjerna efterföljs 
 
Semestertjänstavtal inom vuxenutbildningen 
- att utreda om lärarna har klarat av att bedriva sitt arbete på 40 timmar 
istället för 45 
- att kontrollera om lärarna tagit ut semester enligt semesterlagen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen antar upprättad plan för den ekonomiska interna kontrollen 
2019.  Granskningen återrapporteras till direktionen i januari 2020. 
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§ 64    Dnr 2018/00021 

 

Budget 2019: information om delårsrapport januari-augusti 
2019 
 
Marie Nordvall presenterade det förväntade resultatet inför nästa 
sammanträdestillfälle, då beslut om delårsrapporten skall tas. 
 
Den prognosticerade avvikelsen pekar i nuläget på ett underskott om 12 355 
Tkr. Den interkommunala utgiftsposten samt pensioner kan komma att 
förändras i positiv eller negativ riktning. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 65    Dnr 2018/00021 
 

Ekonomi 
 

Förbundsdirektören presenterade de bilder som också visats på det 
extrainsatta ägarsamrådet 2019-09-10. 
 
Bilden på den ekonomiska utvecklingen 2012-2018 visar att förbundet 
sparat åtskilliga miljoner redan, genom att exempelvis ha gjort av med  
25 000 kvadratmeter lokalyta och därutöver sänkt lärartätheten. Detta ger 
Kunskapsförbundet ett annat utgångsläge, än för de nämnder i 
medlemskommunerna som inte gjort lika stora besparingar. För förbundet 
blir det allt svårare att hitta större besparingar utan att verksamheten 
försämras avsevärt, eller blir svår att bedriva. Statsbidragen för gymnasiet 
har minskat med 25 Mkr, kostnaderna för friskolor/andra skolor har ökat 
med 20 Mkr och fortsätter att stiga. Statsbidragen för vuxenutbildningen har 
minskat med 14 Mkr. Dessutom urholkar nuvarande finansieringsmodell 
förbundet, dvs det sätt på vilket beräkningar görs vid tilldelning av budget till 
förbundet. Kommande år beräknas kostnaden för den interkommunala 
ersättningen uppgå till 137 Mkr. 
 
De ökande kostnaderna för friskolor beror mycket på de nystartade 
naturbruksutbildningarna Nuntorp i Vänersborg och Realgymnasiet i 
Trollhättan. Förbundsdirektören betonar att ingen i förbundet har något 
emot naturbruksutbildning. Bekymret är att Kunskapsförbundet inte får 
någon kompensation från medlemskommunerna utan måste i stället minska i 
de egna utbildningarna för att ge till friskolorna. 
 
I år har förbundet minskat antalet anställda med 73 mellan juni och augusti. 
Motsvarande antal för Vänersborg och Trollhättan skulle bli 350 respektive 
421 tjänster. Trots dessa neddragningar fattas drygt 12 Mkr år 2019, 
eftersom minskningen av tjänster ger halvårseffekt. Vid årets början var 
underskottet 33 Mkr. 
 
Åtgärder pågår för budget i balans 2020 genom översyn av stödfunktioner. 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 66    Dnr 2019/00034 
 

Beslutet om att inte erbjuda vissa utbildningar hösten 2020, 
direktionen 2019-06-25 § 56 
 
Bakgrund 
 
De ekonomiska förutsättningarna för Kunskapsförbundet har förändrats från 
och med 2019. Kostnaderna har ökat och intäkterna har minskat.  Förbundet 
behöver göra anpassningar och neddragningar motsvarande 33 mkr under 
innevarande år. Inför nästa budgetår kommer fler åtgärder att behöva vidtas. 
Prognosen visar att det fattas ytterligare 15 mkr 2020. Inför 2021 är 
prognosen mer osäker, men en uppskattning visar att kostnaderna behöver 
minskas med ytterligare 10 mkr för att nå balans. Totalt sett handlar det om 
anpassningar och neddragningar som uppgår till sammanlagt 58 mkr. 
Kunskapsförbundet omsätter idag cirka 700 mkr. 
 
De åtgärder som hittills vidtagits, såsom minskning av personal, räcker inte 
för att förbundet ska kunna vara i ekonomisk balans de kommande åren. så 
Det finns små möjligheter att dra ned ytterligare på personal. En 
grundprincip är att så långt det är möjligt spara på lokaler framför personal, 
då den är den viktigaste förutsättningen för att upprätthålla god kvalitet. 
 
Förbundet kom därför fram till att utbildningsutbudet måste ses över och 
tanken var då att spara så mycket som möjligt på lokaler samtidigt som så få 
elever som möjligt drabbades. 
 
Medlemskommunerna informerades vid ägarsamråd 2019-05-21 om det 
förslag som planerades att läggas fram för direktionen vid sammanträdet i 
juni. Medlemskommunerna ställde sig vid tillfället bakom förslaget och 
menade att det var den väg som fanns att gå.  
 
Efter direktionens beslut 2019-06-25 § 56 inkom synpunkter på beslutet, bl a 
från GKN Aerospace och Vänersborgs kommun. Med anledning av inkomna 
synpunkter hölls ägarråd 2019-08-21, bestående av medlemskommunernas 
presidier samt stads- och kommundirektör. Medlemskommunerna 
förklarade efter ägarrådet att de ändrat inställning till det beslut som 
direktionen fattat i juni. 
 
Ett extra ägarsamråd, på begäran av Kunskapsförbundet, hölls sedan den 10 
september med anledning av ägarrådets ändrade inställning. Syftet med den 
beslutade nedläggningen av program var att minska lokalkostnaderna och 
därmed minska det prognosticerade budgetunderskottet 2021. Efter en god  
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dialog vid det extra ägarsamrådet, gick medlemskommunernas 
representanter i god för att intentionen skall vara att i stället tillföra 
förbundet en ramökning inför 2021. 
 
Direktionens behandling av ärendet 
 
Ordföranden informerade från det extrainsatta ägarsamrådet 2019-09-10. 
 
Mats Andersson (C) yrkade bifall till liggande förslag. 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen upphäver härmed sitt tidigare beslut 2019-06-25 § 56 om att 
inte starta nedanstående utbildningar hösten 2020. Beslutet upphävs i sin 
helhet och nedanstående program kommer därför att starta hösten 2020. 

 
1. Industritekniska programmet (IN) som finns på Nils 

Ericsonsgymnasiet. 
 

2. Estetiska programmet (ES) som finns på Birger Sjöberggymnasiet. 
 

3. Den riksrekryterande spetsutbildningen inom det Estetiska 
programmet (ESMUV) som finns på Birger Sjöberggymnasiet. 

 
4. Den nationella idrottsutbildningen för bandy (NIU) som idag finns på 

Birger Sjöberggymnasiet. 
 

5. Den nationella idrottsutbildningen för badminton (NIU) som idag finns 
på Magnus Åbergsgymnasiet. 

 
Direktionen beslutar att förbundsdirektören ges i uppdrag att minska 
kostnaderna för Kunskapsförbundets NIU-utbildningar.  
 
 
Protokollsanteckning 
 
Mats Andersson (C) beviljades följande anteckning till protokollet: 
 
”Direktionen ger förbundsdirektören i uppdrag att, i samverkan med 
ägarkommunerna, ta fram samordningseffekter kring elevhälsovård, administration 
och studie- och yrkesvägledning”. 
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Protokollsutdrag 
Vänersborg kommun 
Trollhättans stad 
revisorer 
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§ 67    Dnr 2019/00003 
  

Förbundsdirektören informerar 
 

Punkten inleddes med ytterligare en kort film, där en studerande från 
vuxenutbildningen berättade om sina erfarenheter.  
 
Jan-Erik Aronsson föredrog läget inom vuxenutbildningen. 
 
Yrkeshögskoleutbildningarna går mycket bra. Generaldirektören för 
Yrkeshögskolan (YH), Thomas Persson, kommer att besöka 
vuxenutbildningens YH-verksamhet. 
 
Beträffande de elever/sökande som faller under den s k gymnasielagen 
studerar idag 70 personer, men det kan finnas uppemot 200 personer som 
skulle behöva en plats. De som hittills beviljats uppehållstillstånd för studier, 
men som i november ännu inte kommit i studier, riskerar att inte få förlängt 
uppehållstillstånd. I nuläget går det inte att bereda fler platser, då inga extra 
medel har kommit från medlemskommunerna. Detsamma gäller 
grundläggande vuxenutbildning (GRUV). Inom det området finns inte heller 
möjlighet att ta in fler studerande p g a brist på ekonomiska resurser. 
Vuxenutbildningen signalerade tidigt i år att det kommer att fattas ca 170 
platser. Många som är klara med sfi studierna blir drabbade då de inte kan 
fortsätta sina studier och erhålla studiemedel från CSN. I stället blir de 
hänvisade till försörjningsstöd, vilket sett ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv inte är bra. 
 
Vid det extrainsatta ägarsamrådet den 10 september, enades 
medlemskommunerna om att ett förslag till beställning av vuxenutbildning 
inför 2020 ska tas fram senast under oktober. Inriktningen ska vara att 
omfördela pengar från yrkesvux till den rättighetslagstiftade utbildningen. 
Idag finns 376 heltidsplatser inom yrkesvux och utbildningar ges inom 
bristyrken, vilket utmynnar i att så gott som alla får jobb efter avslutad 
yrkesvuxutbildning. En omfördelning innebär att ca 200 platser måste bort 
för att täcka behovet av rättighetslagstiftad utbildning. 
 
Inom vuxenutbildningen försöker man också upprätta lokala arenor för 
samverkan kring utbildning och kompetensförsörjning för att hitta nya 
lösningar. 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen 
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 § 68    Dnr 2019/00004 
  

Meddelanden 
 
Meddelandelista för perioden 2019-06-18 –2019-09-09 redovisades enligt 
bilaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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 § 69    Dnr 2019/00005 
 

 Delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut för perioden 2019-06-18 –2019-09-09 redovisades 
enligt bilaga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Direktionens beslut 
 

 Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 
 2019-06-18 –2019-09-09 enligt bifogat underlag. 
 

 
 
 

 
 


