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 Plats     Sal 438 Vänerparken 5, Vänersborg 

 Tid   Tisdag 4 februari 2020, kl 08.30-10.00 

 
 Beslutande  Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ersättare  Enligt närvarolista, sid 2  
 
 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ärendelista  Sid 3 
 
 Utsedd att justera Henrik Josten  
 
 
 Paragrafer   1-5 
 
 
 Underskrifter   
 Sekreterare  ............................................................................................ 
   Marit Hansson  
 
 
             Ordförande  ............................................................................................. 
   Maud Bengtsson 
 
 
              Justerande  ............................................................................................. 
   Henrik Josten 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 ANSLAG/BEVIS 

     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag    

 Organ     Kunskapsförbundet Väst 
 Sammanträdesdatum  2020-02-04 

 Datum för anslags uppsättande   2020-02-12 
 Datum för anslags nedtagande   2020-03-11 

Förvaringsplats för protokollet        Vänerparken 5, Vänersborg 
  

 
 Underskrift utdragsbestyrkande …………………………………………..
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                           Närvarolista                           Tjänstgör för 

   Beslutande    
 
Maud Bengtsson (S) ordförande 
Jonathan Svensson (S)  
Henrik Josten (M) 2:e vice ordf  
Magnus Ekström (KD)  
Benny Jonasson (S) 
Göran Nilsson (SD) 
Lutz Rininsland (V)  
Amanda Blomster Roos (S) 
Bengt Karlsson (S) 
Jonas Nilsson (S) 
Annelie Fredriksson (S) 
Toni Naim (KD)  
Ingela Lundberg (SD) 

 
 
Madelaine Karlsson (S) 1:e vice ord  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lina Fryk Granat (V) 
Aaliyah Faduma Hassan (M) 
 
 
 

  Ersättare 
   Jan Appelqvist Palmqvist (SD) 
  Stefan Kärvling (V) 
  Erland Larsson (SD) 
 
  Personalföreträdare 
  Larz Blomqvist, LR 
  Lena Carlsson, Lärarförbundet 
   
   
  Övriga deltagare  

 Johan Olofson, förbundsdirektör 
 Marie Nordvall, ekonomichef 

  Marit Hansson, förbundssekreterare 
  Lena Hansson, avdelningschef, §§ 3,4 
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 Ärenden 

 
§ 1 Ordföranden har ordet (Dnr 2020/00001) 
 
§ 2 Backspegeln (Dnr 2020/00006) 
 
§ 3 Förstudie naturbruk (Dnr 2020/00015) 
 
§ 4 Lokalfrågor: anpassningar till nytt ekonomiskt läge 
(Dnr 2014/00021) 
 
§ 5 Budget 2019: Årsredovisning 2019, information (Dnr 2018/00021) 
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§ 1    Dnr 2020/00001 
 

Ordföranden har ordet  
 
Ordföranden hälsade alla välkomna till ännu ett år att se fram emot, där 
direktionen ihop med tjänstemännen jobbar tillsammans jobbar för 
Kunskapsförbundets bästa. 
 
Fredagen den 7 februari är det dags för årets första ägarsamråd. På 
dagordningen finns bl a årsbokslutet, budget 2021, statistik från 
vuxenutbildningen och utbud och konkurrens inom gymnasieskolan. 
 
Utbildningsminister Anna Ekström besökte Kunskapsförbundet under 
onsdag föregående vecka. Dagen var bra och intressant.  
 
Parkeringstillstånd till direktionens medlemmar kommer inte at delas ut 
fr o m innevarande år p g a nya regler för parkering i Vänerparken. Ett 
system för digital biljett har införts, och antalet tillstånd för parkering 
årsvis har begränsats. 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 2    Dnr 2020/00006 

  

Backspegeln 
 
Eventuella frågor avseende föregående sammanträdes (2019-12-10) 
informationsärenden. 
 
 

 

 
 
 
 

   
   
 
 
 
 
 
 
  Direktionens beslut 

 
Direktionen noterar att inga frågor fanns från föregående sammanträde. 
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§ 3    Dnr 2020/00015 

  

Förstudie naturbruk 
 
De senaste åren har intresset för naturbruksutbildningar ökat. Västra 
Götalandsregionen har numera dragit ner på antalet naturbruksskolor i 
den västra delen av regionen. En utredning i form av en förstudie bör 
därför göras, för att undersöka om det finns tillräckligt med 
utbildningsplatser inom detta område för ungdomar i Vänersborg och 
Trollhättan. Förstudien ska ge svaret på frågan om det är aktuellt för 
Kunskapsförbundet att starta en naturbruksutbildning. 
 
En start av naturbruk är en proaktiv åtgärd, ett sätt att ta nya andelar av 
marknaden och att möta den ökade kostnadsbilden för 
naturbruksgymnasier, främst Realgymnasiet. Det skulle kunna leda till ett 
effektivare användande av skattepengarna. Kostnaden för 
naturbruksutbildningar ligger det här läsåret på 15,5 Mkr. Den totala 
kostnaden för elever som valt utbildningar utanför förbundets skolor 
beräknas i år till 139 Mkr och kommande år till 144 Mkr. 
 
Johan Olofson och Lena Hansson har haft möte med Lars-Göran Berg, 
verksamhetsledare Nuntorp, för att diskutera kring förbundets planer. 
Avsikten är inte att konkurrera med Nuntorps naturbruksgymnasium. 

 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen ställer sig bakom att en förstudie avseende förutsättningar för 
start av naturbruksgymnasium inom Kunskapsförbundet Väst genomförs. 
 
Direktionen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att genomföra 
förstudien.  
 
Resultatet av förstudien ska presenteras på direktionens sammanträde i 
mars 2020. 
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§ 4    Dnr 2014/00021 

  

Lokalfrågor: anpassning till nytt ekonomiskt läge 
 
De ekonomiska förutsättningarna för Kunskapsförbundet Väst har 
förändrats från och med 2019. Kostnaderna har ökat och intäkterna har 
minskat. För att minska kostnaderna ytterligare föreslås att flytta 
vuxenutbildning från Elefanten, Nils Ericsonsgymnasiet, och till 
Vänerparken. I samband med detta flyttar förbundskontoret sina lokaler 
till en intilliggande byggnad i Vänerparken. Det föreslås också att 
hyresavtalet för Vänerparken sägs upp för omförhandling direkt med 
hyresvärden. 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-13 förelåg (bilaga 1).  

 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Kunskapsförbundets direktion ställer sig bakom åtgärderna och beslutar 
att ge förbundsdirektören i uppdrag att genomföra dem, i enlighet med 
tjänsteskrivelse ”Anpassningar till nytt ekonomiskt läge - lokaler” daterad 
2020-01-13. 
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§ 5     Dnr 2018/00021 

 

Budget 2019: årsredovisning 2019, information 
 
Marie Nordvall informerade inför beslut vid nästa sammanträde 2020-02-25. 
 
De politiska revisorerna kommer att delta vid nästa sammanträde under 
punkten årsredovisning. 
 
Vid årets början var prognosen -33 Mkr, pg a minskade statsbidrag, minskade 
intäkter för etab-elever samt ökade kostnader för interkommunala elever vid 
friskolor. Målet var att nå ner till -12 Mkr, varvid omfattande åtgärder 
vidtogs under året, såsom en personalminskning om 11 %. Största 
minskningen procentuellt sett har skett bland övrig personal, ej lärare.  
 
Resultatet för årsbokslutet slutar på -5 011 475 kr och kommer att täckas av 
tidigare överskott. Anledningen till att slutresultatet visar ett minus om  Mkr 
är att pensionsprognoserna samt ferie- och semesterlöneskulderna blev 
bättre än väntat. 

 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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