
    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2014-03-04 
                                                               Sid 1 
  

_________________________________________________________ 
 │ Justerandes sign   │ Utdragsbestyrkande 
 │ │                 │  │ 
 │           │ │  │ 
 │ │ │  │ 

 

 Plats    Vänersalen, Vänerparken Vänersborg   

 Tid   Tisdagen den 4 mars 2014,  kl 16.00-19.20 

 
 Beslutande  Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ersättare  Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ärendelista  Sid 3 
 
 Utsedd att justera Joakim Sjöling 
 
 
 Paragrafer   21-24 
 
 
 Underskrifter   
 Sekreterare  ............................................................................................ 
   Marit Hansson  
 
 
             Ordförande  ............................................................................................. 
   Maud Bengtsson    
 
 
              Justerande  ............................................................................................. 
   Joakim Sjöling   
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 ANSLAG/BEVIS 

     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag    

 Organ     Kunskapsförbundet Väst 
 Sammanträdesdatum  2014-03-04 

 Datum för anslags uppsättande   2014-03-13 
 Datum för anslags nedtagande   2014-04-10 

Förvaringsplats för protokollet        Vänerparken 5, Vänersborg 
  

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

  Beslutande    
 
Maud Bengtsson (S) 
Henrik Josten (M) 

 
 

Theresia Nordlund (S)   
Christer Thobiasson (M)                                                 Niklas Claesson (M) 
Joakim Sjöling (S) 
Peter Göthblad (FP) 

 

James Bucci (V) 
Marika Isetorp (MP) 
Bengt Karlsson (S) 

 

Fredrika Almqvist (S)) 
Sune Svensson (S) 

Agneta Stroh (S) 

David Jansson (M) 
Johan Lundgren (FP) §§ 21-23, del av 24 
Mats Häggner (C) §§ 21-23, del av 24 
Heléne Larsson (S) §§ 21-23, del av 24 

 
 
Johan Lundgren (FP) 
Fahimeh Nordborg (V) 

Fahimeh Nordborg (V) del av § 24  
  

                       Ersättare  
  
Heléne Larsson (S) del av § 24 
Lars-Göran Ljunggren (S) §§ 21-23, del av 24 

 

Gunnar Bäckman (KD)  
Lutz Rininsland (V) 
Bengt Rydholm (VFP) 

 

Jan-Ove Berntson (S)  
Sven-Åke Strandlind (S)  
Bedros Cicek (KD) 
Mats Häggner (C) §§ 21-23, del av 24 
 

 

 
                      Övriga deltagare 

Gunnar Björklund, fastighetschef, Vänersborgs kommun, § 24 
Stig Jansson, projektledare, § 24 
Johan Olofson, förbundsdirektör 
Maria Hildefors, utvecklingschef 
Linda Blom, kommunikations- och kanslichef 
Lena Hansson, VC administrationen 
Marie Nordvall, förbundsekonom 
Christina Ekman, personalstrateg 
Marit Hansson, förbundssekreterare 
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 Ärenden  
 

   

  
§ 21 Lokalfrågor Kunskapsförbundet väst – Industritekniska 
programmet. Informationsärende (Dnr KFV 2014/21) 
 

 § 22 Lokalfrågor Kunskapsförbundet väst – framtida förläggning 
av Språkintroduktion, VVS- och fastighetsprogrammet samt Bygg- 
och anläggningsprogrammet (Dnr KFV 2014/21) 
 
§ 23 Lokalfrågor Kunskapsförbundet väst – Birger 
Sjöberggymnasiet Idrottsgatan 7 och Vänerparken 
(Dnr KFV 2014/21) 
 
§ 24 Ombyggnad/verksamhetsanpassning av Birger 
Sjöberggymnasiet Idrottsgatan 3 (Dnr KFV 2013/132) 

  

 
 

 

 
       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

 

  



    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2014-03-04 
                                                               Sid 4 
  

_________________________________________________________ 
 │ Justerandes sign   │ Utdragsbestyrkande 
 │ │                 │  │ 
 │           │ │  │ 
 │ │ │  │ 

 
 
 
 
 
Val av justerare 
 
Joakim Sjöling (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Till 
ersättare utses Peter Göthblad (FP). 
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§ 21    Dnr 2014/21 
 

Lokalfrågor Kunskapsförbundet väst - 
Industriprogrammet 
 
Kunskapsförbundet fick i november 2013 ett uppdrag att utreda om 
det är möjligt att lämna industrilokalen i kvarteret Elefanten i 
Trollhättan.  
 
En arbetsgrupp tillsattes med rektorer, lärare och representanter från 
företag (GKN).  
 
Då regeringen tillsatt en utredning om att eventuellt lägga ner 
Industriprogrammet och införa en inriktning på Teknikprogrammet 
ingick i uppdraget att även utreda konsekvenserna av detta. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 

 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 22    Dnr 2014/21 
 

Lokalfrågor Kunskapsförbundet väst – framtida 
förläggning av Språkintroduktion, VVS- och 
fastighetsprogrammet samt Bygg- och 
anläggningsprogrammet 
 
Vid direktionsmötet den 22 oktober 2013 beslutades om att starta en 
utredning kring möjligheterna att lämna ytterligare lokalyta i de fastigheter 
som Kunskapsförbundet idag hyr i Trollhättan. Uppdraget preciserades till 
att handla om de lokaler som hyrs i kvarteret Elefanten. Idag finns förbundet 
i hela T-huset samt i delar av M-huset. Genom att lämna hela eller delar av 
dessa byggnader effektiviseras utnyttjandet av lokaler utan att kvaliteten 
påverkas negativt i de utbildningar som berörs av flytten. Trollhättans stad 
har meddelat att utredningen bör ske skyndsamt eftersom man, så tidigt som 
möjligt, önskar att ta över de lokaler Kunskapsförbundet väst lämnar.  
 
Utgångspunkten för uppdraget har bl a varit beslutet om 
programfördelning som togs vid direktionens sammanträde den 22 
oktober 2013 (Dnr KFV 2013/125, § 64), långsiktiga prognoser samt 
kapacitet att klara 3000 elever. 
 
 
 
 
Direktionens beslut 

 
Direktionen beslutar: 
 
- om flytt av Språkintroduktion (IMSPR) från Nils Ericsonsgymnasiet till 
Magnus Åbergsgymnasiet i augusti 2014 
- om flytt av VVS- och fastighetsprogrammet (VF) från Nils 
Ericsonsgymnasiets M-hus till T-huset i augusti 2014 
- att Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) enbart förläggs till Magnus 
Åbergsgymnasiet fr o m höstterminen 2014. 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 
Trollhättans stad 
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§ 23    Dnr 2014/21 
 

Lokalfrågor Kunskapsförbundet väst – Birger 
Sjöberggymnasiet Idrottsgatan 7 och Vänerparken 
 
Kunskapsförbundet har som målsättning att vara så effektiva gällande 
lokalutnyttjande som möjligt med bibehållen och hög kvalitet i 
verksamheten. Idag gäller vissa förutsättningar för Birger Sjöberg 
idrottsgatan 7 och Vänerparken. Dessa kommer att förändras när Birger 
Sjöberg 3 är renoverad och anpassad. Det finns då möjligheter att 
effektivisera användandet ytterligare. 
 

Nästa steg bör vara att inleda en dialog med Vänersborgs kommun kring 
hyresavtal. Vad ingår och vad blir kostnaden om Kunskapsförbundet vill 
stanna kvar i Vänerparken? Hur ser det ut om Kunskapsförbundet vill flytta 
verksamheten från Vänerparken till Idrottsgatan 7?  
 
Johan Olofson informerade kort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen beslutar 
- att tjänstemännen får i uppdrag att förhandla hyresavtal för Vänerparken 
respektive Idrottsgatan 7 och utifrån en jämförelse återuppta ärendet för 
beslut i direktionen om vilken lokal som skall lämnas 
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§ 24    Dnr 2013/132 
 

Ombyggnad/verksamhetsanpassning av Birger 
Sjöberggymnasiet Idrottsgatan 3 
 
Birger Sjöberggymnasiet disponerar c:a  36 000 m² lokalyta varav 
vuxenutbildningen för vård och omsorg nyttjar drygt 1 000 m² på 
Idrottsgatan 7.  Målsättningen är att minska ytan med c:a 11 000 m² och 
genomföra en nödvändig renovering och upprustning inom oförändrad eller 
minskad hyreskostnad, samt att koncentrera gymnasieverksamheten i 
Vänersborg till Idrottsgatan 3. 
 
Lokalerna är i behov av anpassning och renovering för att fungera 
ändamålsenligt. 
 
Gunnar Björklund, fastighetschef, Vänersborgs kommun samt Stig 
Jansson, projektledare, kom till dagens sammanträde för att klargöra och 
besvara frågor från direktionen angående ombyggnaden. 
 
 
Direktionens behandling av ärendet 
 
Ajournering gjordes kl 17.45. Direktionen fortsatte kl 19.10 behandlingen 
av ärendet med förslag till beslut.  
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen beslutar 
 

- att ge förbundsdirektören i uppdrag att meddela Vänersborgs 
kommun att inleda ett anbudsförfarande enligt Rapport 1 (se 
bilaga 1) 

- att Vänersborgs kommun därefter återkommer för diskussioner 
om ombyggnadskostnader/hyreskostnader, samt 

- att utemiljön hanteras som ett separat anbudsförfarande 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 
Vänersborgs kommun 

 
 


