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 Plats    Sal 1330, Birger Sjöberggymnasiet Vänersborg 

 Tid   Tisdag den 27 oktober 2015,  kl 09.00-17.00 

 
 Beslutande  Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ersättare  Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ärendelista  Sid 3 
 
 Utsedd att justera Jonas Nilsson 
 
 
 Paragrafer   77-91 
 
 
 Underskrifter   
 Sekreterare  ............................................................................................ 
   Marit Hansson  
 
 
             Ordförande  ............................................................................................. 
   Maud Bengtsson    
 
 
              Justerande  ............................................................................................. 
   Jonas Nilsson 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 ANSLAG/BEVIS 

     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag    

 Organ     Kunskapsförbundet Väst 
 Sammanträdesdatum  2015-10-27 

 Datum för anslags uppsättande   2015-11-06 
 Datum för anslags nedtagande   2015-12-14 

Förvaringsplats för protokollet        Vänerparken 5, Vänersborg 
  

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

  Beslutande    
 
Maud Bengtsson (S) 
Kenneth Borgmalm (S) 
Sofia Lindholm (C) 
Madelaine Karlsson (S) 
Stefan Larsson (S) 
Jonathan Axelsson (M) 
Helge Kneese (FP)  
Lutz Rininsland (V)  

 
 

Kurt Karlsson (SD)  
Bengt Karlsson (S)  

 

Lisa Thornadtsson (S) 
Jonas Nilsson (S) 
Sven-Åke Strandlind (S) §§ 77-79 information 
Tobias Sandberg (V) §§ 80-91 beslut 
Theodor Ahrenberg (M) 
 

Erica Parkås (S) 
 
Tobias Sandberg (V) 

 Ersättare 
 Maria Abrahamsson (S) §§ 80-91  
 Mats Häggner (C) §§ 84-91 
 Anna-Karin Sandberg (MP) §§ 84-91 
 Irma Fredriksson (M) 
 Orvar Karlsson (KD) §§ 80-91 
 Bengt Rydholm (VFP)  
 Anders Strand (SD) 
 Sven-Åke Strandlind (S) §§ 80-91 
 Sofia Andersson (S) §§ 85-91 
 Sture Nilsson (S) 
 Jens jönsson (MP) 
 
 Personalföreträdare 
 Larz Blomqvist, LR 
 Peter Lans, Lärarförbundet 
 Ulrika Appelgren, Kommunal 
 
 Övriga deltagare 
 Lena Hansson, VC administrativa enheten, § 79 
 Jan-Erik Aronsson, rektor vuxenutbildningen, § 81 
 Camilla Kauffeldt, VC gymnasieskolan, §§ 84-85 
 Johan Olofson, förbundsdirektör 
 Maria Hildefors, utvecklingschef 
 Linda Blom, kommunikations- och kanslichef 
 Marie Nordvall, ekonomichef 
 Lisa Bogren, personalchef 
 Marit Hansson, förbundssekreterare 
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 Ärenden  
 
  § 77 Ordföranden har ordet (Dnr 2015/00001) 
 

 § 78 Attraktivitet: Gymnasiekampanj inför valet till gymnasiet 
2016/2017 (Dnr 2015/00002) 

 
§ 79 Upphandling av begagnade datorer (Dnr 2015/00012)  
 
§ 80 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2015/00003) 
 
§ 81 Vuxenutbildningens utmaningar – genomgång av rapport 
 (Dnr 2015/00002) 
 
§ 82 Vuxenutbildningen - avtal och beställningar av vuxenutbildning 
(Dnr 2015/00002) 
 
§ 83 Sammanträdestider 2016 (Dnr 2013/00143) 
 
§ 84 Organisation samt utbildningsutbud 2016/2017 för 
gymnasieskolorna Kunskapsförbundet Väst. (Dnr 2015/00090) 
 
§ 85 Minsta antal sökande för start av gymnasieprogram 
 (Dnr 2015/00090) 
 
§ 86 Budget 2015 – beslut om åtgärder för att nå budget i balans 2015 
(Dnr 2014/00087)  
 
§ 87 Budget 2016 – Mål- och resursplan (MRP). Beslut om åtgärder för 
att nå budget i balans 2016 inför direktionens antagande av MRP i 
november (Dnr 2015/00055)  
 
§ 88 Ägarrådets lokalutredning (Dnr 2014/00021) 
 
§ 89 Indexreglering av avgifter för FSO, förlängd skolbarnomsorg 
 (Dnr 2013/00145) 
 
§ 90 Meddelanden (Dnr 2015/00004) 
 
§ 91 Delegationsbeslut (Dnr 2015/00005) 
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Val av justerare 
 
Jonas Nilsson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2015-10-27 
                                                               Sid 5 
  

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

 
 
§ 77    Dnr 2015/00001 
 

Ordföranden har ordet 
 

Dagordningen justerades. Kvalitetsrapporten lyftes ur, och tas i stället 
upp vid sammanträdet i november. 
 

Alla ärenden på dagordningen skall först gås igenom, för att sedan 
diskuteras i partigrupper i samband med ajournering. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 78    Dnr 2015/00002 
 

Attraktivitet: Gymnasiekampanj inför valet till gymnasiet 
2016/2017 
 
Linda Blom berättade om arbetet med att informera om 
Kunskapsförbundets gymnasieutbud inför gymnasievalet 2016/2017. 
Årets marknadsföringskampanj visades också, där temat denna gång är 
”Allt börjar med en utbildning. Allt”.  
 
En marknadsföringskampanj går ut på att ”sticka ut” och väcka nyfikenhet 
– och inte minst visa på bredden i utbudet, vilket är en styrka som 
kommunal aktör.  
 
För att få ut information används bl a hemsidor och sociala medier. 
Förbundet anordnar också informationsträffar för grundskolans studie- 
och yrkesvägledare, öppet hus, besöksdagar m m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2015-10-27 
                                                               Sid 7 
  

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

 
 
§ 79    Dnr 2015/00012 
 

Upphandling av begagnade datorer 
 
Förbundsledningen har på grund av förbundets ekonomiska situation 
beslutat att även inför läsåret 2016/2017 köpa in begagnade datorer till 
eleverna. En utvärdering av föregående upphandling av begagnade datorer 
har ännu inte hunnit göras. Utvärderingen sker vid detta läsårs slut. 

Skillnaden i pengar mellan inköp av nya respektive begagnade datorer rör 
sig om ungefär 5 Mkr.   

 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 

rektorer 
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§ 80    Dnr 2015/00003 
 

Förbundsdirektören informerar 
 

Om händelserna i Trollhättan 
 
Camilla Kauffeldt redogjorde för hur Kunskapsförbundet Väst agerade och 
hanterade elever och personal inom Kunskapsförbundets verksamheter 
som på ett eller annat sätt var direkt eller indirekt berörda efter det som 
hänt på Kronan. Krishanteringen kom igång på ett tidigt stadium ute på 
skolorna. Personalen gjorde en stor insats. Den centrala 
förbundsledningen fick reda på det inträffade omkring 50 minuter efter 
händelsen, vilket innebär att förhållandet mellan kommunerna och 
förbundet måste bättras i händelse av kris. En utvärdering av 
krishanteringen skall göras. Informationen måste fram snabbare, 
skapande av SMS-grupper är också viktigt, då vanliga telefonsamtal tar tid. 
Förutom utrymning av lokaler skall också inrymning övas. 
 
Fortsatt arbete kommer att ske med identifiering av dem som mår dåligt 
efter det inträffade och även arbete med värdegrunder kommer att 
genomföras på skolorna. 
 
Kvalitetsstämma 
 
Kunskapsförbundet Västs andra kvalitetsstämma kommer att hållas den 
26 januari i Vänersborg. 
 
Trotjänarmiddag 15 december 
 
Direktionen bjuds in till trotjänarmiddagen den 15 december. Tiden är 17-
20, direkt efter direktionssammanträdet. 
 
Tidplan för Mål- och resursplan 
 
Beslut i november krävs av direktionen om åtgärder för att täcka 
underskottet, för att förbundskontoret skall kunna upprätta en plan. 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 81    Dnr 2015/00002 
 

Vuxenutbildningens utmaningar – genomgång av rapport 
 

Vid det extrainsatta direktionssammanträdet den 18 september delades 
en folder ut om vuxenutbildningens utmaningar. Jan-Erik Aronsson gjorde 
en genomgång av denna. 
 
 Sfi har ökat, liksom grundläggande vuxenutbildning (GRUV). Det 
sistnämnda har ökat främst i Vänersborg. Gymnasiala kurser och  
yrkesvux har minskat. Just nu finns totalt omkring 30 fristående 
gymnasiala kurser, varav endast fyra i Vänersborg. Detta är en direkt följd 
av att efterfrågan på sfi och GRUV har ökat, medan beställningen från 
kommunerna, d v s de pengar förbundet får för att utföra vuxenutbildning, 
inte har ökat. De lagstadgade verksamheterna måste få företräde och på så 
sätt minskar resurserna till gymnasial vuxenutbildning. För de som vill gå 
kurser inom vuxenutbildningen blir det allt svårare att komma in. Många 
begär då att få genomgå särskild prövning, men inte heller alla dessa 
ansökningar kan tillgodoses, då många kurser inte längre bedrivs i 
Vänersborg eller Trollhättan, och det då inte heller finns behöriga lärare 
för en prövning. En utträngningseffekt har uppstått till följd av att 
finansieringen inte motsvarar behovet. 
 
Målgrupper för vuxenutbildningen är exempelvis gymnasieelever med 
ofullständiga betyg, de som har en gymnasieutbildning, men vill skola om 
sig samt elever som genomgått sfi och GRUV och som nu behöver svensk 
gymnasiebehörighet, alternativt yrkesvux. Dessa grupper får nu allt 
svårare att ta sig in. Fortfarande finns heller inga avtal klara mellan 
medlemskommunerna, som är beställare av vuxenutbildning, och 
förbundet. Detta försvårar planering av kommande utbud. 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen.  
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§ 82    Dnr 2015/00002 
 

Vuxenutbildningen - avtal och beställningar av 
vuxenutbildning 
 
Johan Olofson föredrog ärendet. 
 
Den kommunala sfi-undervisningen finansieras genom pengar från 
medlemskommunerna, medan de sfi-studerande som kommer via 
etableringsuppdraget finansieras genom statliga medel, som går vägen via 
kommunerna. Någon skillnad i undervisningen föreligger däremot inte.  
 
Beställaravtalen har varit föremål för diskussioner. Målet är att samma 
prislapp skall gälla oavsett kommun. Senat den sista november skall dessa 
avtal vara klara, för att förbundet skall kunna fortsätta att ta in elever. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 83    Dnr 2013/00143 
 

Sammanträdestider 2016 
 
Förslag till sammanträdestider presenteras enligt följande: 
 
Organ Datum Tid Anmärkning 

Presidium 15 jan 13.30 -17 Fredag 

Direktion 26 jan 08:30 -17 Direktion + 
kvalitetsstämma 

Presidium 9 feb 13.30 -17  

Direktion 23 feb           13-17  

Presidium 8 mar 13.30 -17  

Direktion 22 mar           13-17  

Presidium 12 apr 13.30 -17  

Direktion 26 apr    13-17  

Presidium 10 maj   13.30 -17  

Direktion 24 maj  13-17  

Presidium 7 juni 13.30 -17  

Direktion 21 juni 13-17  

Presidium 9 aug 13.30 -17  

Direktion 23 aug        13-17  

Presidium 13 sep 13.30 -17  

Direktion 27 sep 13-17  

Presidium 11 okt 13.30 -17  

Direktion 25 okt            13-17  

Presidium 8 nov 13.30 -17  

Direktion 22 nov          13-17  

Presidium 29 nov 13.30 -17  

Direktion 13 dec   13-17  

 
Från tjänstemannaorganisationen deltar följande funktioner under hela 
sammanträdestiden: 
förbundsdirektör 
förbundssekreterare 
kommunikations- och kanslichef 
utvecklingschef 
ekonomichef 
personalchef 
kvalitetscontroller 
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Övriga kallas till specifika programpunkter vid behov. 

 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen fastställer upprättat förslag till sammanträdestider 2016 för 
direktionen Kunskapsförbundet Väst. 
 
 
Protokollsutdrag 
Vänersborgs kommun 
Trollhättans stad 
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§ 84    Dnr 2015/00090 
 

Organisation samt utbildningsutbud 2016/2017 för 
gymnasieskolorna Kunskapsförbundet Väst 

Camilla Kauffeldt presenterade vid föregående sammanträde 2015-10-06   
§ 69 förslag till organisation samt utbildningsutbud inför kommande 
antagningsperiod 2016/2017, samt informerade om kostnader och 
lärartäthet på programmen. Ärendet återupptog för beslut om 
programutbud samt organisation. 

Direktionens behandling av ärendet 
 
Sofia Lindholm (C) yrkade återremittering av ärendet, med hänvisning till 
att lokalfrågorna ännu inte avgjorts. 
 
Lutz Rininsland (V) föreslog att humanistiska programmet skulle ges 12 
platser, och inte som i liggande förslag 0. 
 
Kenneth Borgmalm (S) yrkade bifall till liggande förslag, men med tillägget 
att Lutz Rininslands (V) förslag om att ge 12 platser till humanistiska 
programmet lades till. 
 
Först hade ordföranden att inhämta direktionens ställningstagande till 
återremittering. På frågan om ärendet skulle avgöras i dag, med svar ja eller 
nej, fann ordföranden att majoriteten röstat ja, och att ärendet skulle 
avgöras vid detta sammanträde.  
 
Sofia Lindholm (C) meddelade då att hon inte deltar i beslut om 
utbildningsutbud och organisation. 
 
Efter att förslaget om återemittering fallit återstod huvudförslaget men med 
tillägget att humanistiska programmet försågs med 12 platser. 
 
 

Direktionens beslut 
  
Direktionen antar föreslaget utbildningsutbud samt organisation för 
gymnasieskolorna inom Kunskapsförbundet Väst läsåret 2016/2017 med 
tillägget att humanistiska programmet erbjuds med 12 platser. 
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Direktionen beslutar i samråd med verksamhetschefem om eventuell 
ändring av antalet platser (organisation) under ansökningsperioden om det  
 
 
uppstår behov och ekonomiskt utrymme finns. 
 
Reservation 
 
Sofia Lindholm (C) reserverade sig mot beslutet.
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§ 85    Dnr 2015/00090 
 

Minsta antal sökande för start av gymnasieprogram 
 
För att skapa en ökad tydlighet i processen runt antagningen till gymnasiet 
och ge gymnasieskolorna möjligheten att tidigare planera så att likvärdighet 
mellan programmen kan hållas, såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt, 
krävs ett beslut om antal förstahandsökande elever för att starta en 
utbildning inom gymnasiernas nationella program. Beslutet skulle även ge 
en stabilitet och långsiktighet för elever och personal då det under åren har 
fattas olika och sena beslut som påverkat trovärdigheten för förbundet.  
 
Direktionens behandling av ärendet 
 
Lutz Rininsland (V) yrkade avslag på beslut om att slå fast en begränsning. 
 
Genom acklamation fann ordförande att förslag om begränsning till 17 
sökande vunnit flest röster. 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen beslutar att program med mindre än 17 sökande inte kommer 
att starta.  
 
Undantag till detta beslutas av direktionen efter samråd med 
verksamhetschefen.  
 
Reservation 
 
Lutz Rininsland (V) anmälde skriftlig reservation (se bilaga 1) 
 
 
Protokollsutdrag 

rektorer 
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§ 86    Dnr 2014/00087 
 

Budget 2015 – beslut om åtgärder för att nå budget i balans 
2015 
 
Ärendet hänsköts från sammanträdet 2015-10-06 § 73 till dagens 
sammanträde. 
 
Vid direktionens sammanträde 2015-06-23 § 41, gavs förbundsdirektören i 
uppdrag att upprätta förslag på åtgärder för att komma tillrätta med 
förbundets underskott 2015. Beslutet togs i samband med upprättad 
delårsrapport för januari-april 2015, då prognosen visade ett underskott 
om 9, 2 Mkr, varav språkintroduktionens del utgjorde 6,8 Mkr. Resterande 
underskott som förbundsdirektören gavs i uppdrag att föreslå åtgärder för 
var då 2,4 Mkr 
 
I dagsläget, vilket redovisades på ett extra insatt direktionssammanträde 
2015-09-18 § 63, är prognosen 7,7 Mkr i underskott på 
språkintroduktionen. Språkintroduktionen extrakostnader har hittills 
reglerats av medlemskommunerna i årsbokslutet.  I övrigt återstår 1,4 Mkr 
som skall åtgärdas för att få budget i balans 2015. 
 
Förbundsdirektörens förslag på åtgärder för resterande 1,4 Mkr är följande: 
 

- Anställningsstopp 
- Vikariebegränsning 
- Övertids- och mertidsstopp 
- Inköpsbegränsning (fakturor över 5000 kr skall godkännas av 

verksamhetschef) 
 
 Dessa åtgärder skall då gälla fr o m oktober och resten av år 2015. 
 
Direktionens behandling av ärendet 
 
Sofia Lindholm (C) yrkade att vikariebegränsning skulle strykas.  
Jonathan Axelsson (M), Helge Kneese (FP) och Theodor Ahrenberg (M) 
yrkade bifall till Sofia Lindholms (C) förslag. 
 
Lutz Rininsland (V) yrkade att endast inköpsbegränsning skulle kvarstå 
som beslut.  

 
Genom acklamation fann ordförande att ursprungsförslaget fått flest röster. 
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Direktionens beslut 
 
Direktionen ställer sig bakom nedan redovisade åtgärder, som 
förbundsdirektören på direktionssammanträdet 2015-06-23 § 41, fick i 
uppdrag att upprätta för att nå budget i balans 2015. 
 
För att nå budget i balans 2015 införs följande åtgärder resten av år 2015: 
 
- Anställningsstopp 
- Vikariebegränsning 
- Övertids- och mertidsstopp 
-Inköpsbegränsning (fakturor över 5000 kr skall godkännas av 
verksamhetschef) 
 
Direktionen beslutar också att månadsvisa uppföljningar av ekonomin skall 
redovisas under resten av 2015. 
 
Reservation 
 
Sofia Lindholm (C) och Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet till 
förmån för egna yrkanden. 
 
Protokollsutdrag 

ekonomer 
chefer/rektorer 
personalavdelningen 
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§ 87    Dnr 2015/00055 
 

Budget 2016 – Mål- och resursplan (MRP). Beslut om 
åtgärder för att nå budget i balans 2016 inför 
direktionens antagande av MRP i november 
 
Enligt kommunallagen skall en budget varje år upprättas för 
nästkommande kalenderår. Budgeten skall innehålla en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret. Av planen skall framgå hur 
finansieringen skall ske och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara 
vid budgetårets slut. Intäkterna skall överstiga kostnaderna. Åtgärder och 
beslut av direktionen krävs för att en Mål- och resursplan (budget) skall 
kunna upprättas och fastställas i enlighet med kommunallagens krav. 
 
För att upprätthålla dagens personaltäthet fattas 16,5 Mkr, varav 11,2 Mkr i 
permanent ramökning samt ett tillfälligt förbundsbidrag 2016 om 5 Mkr. En 
permanent ramökning innebär att förbundet kan lägga större fokus på 
verksamheten i stället för på begäran om pengar som fattas. 
 
Ursprungligt förslag till beslut 
 
Direktionen beslutar att mål och riktlinjer inför Mål- och resursplan 2016 
fokuseras på samma områden som 2015. 
 
För att leva upp till kommunallagens krav, där intäkterna skall överstiga 
kostnaderna, beslutar direktionen att fullfölja neddragningen med ytterliga 
19 lärartjänster på gymnasiet samt ger förbundsdirektören i uppdrag att 
redovisa förslag på besparingar inom övriga områden med 6,2 Mkr. 
Förbundsdirektören skall redovisa förslaget på direktionen sammanträde i 
november. 
 
Direktionens behandling av ärendet 
 
Då det ägarsamråd som skulle ägt rum fredagen den 23 oktober blev inställt 
p g a händelserna på Kronans skola i Trollhättan, då budgetfrågan för 
förbundet skulle ha diskuterats, beslutades att hänskjuta beslut i detta 
ärende till efter nästa ägarsamråd, som skall ha ägt rum innan 
direktionssammanträdet i november. 
 
Lutz Rininsland (V) föreslog att en protokollsanteckning tillförs protokollet 
med innehåll att presidiet vid nästa ägarsamråd informerar 
medlemskommunernas representanter att direktionen kommer att fatta 
beslut om att begära en ramökning om 11,2 Mkr samt en tillfällig höjning  
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med 5 Mkr för 2016. Jonathan Axelsson (M) instämde i förslaget från Lutz 
Rininsland (V). 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen beslutade att hänskjuta frågan till efter ägarsamrådet. 
Direktionen beslutade också att tillföra en protokollsanteckning i enlighet 
med Lutz Rininslands (V) förslag. 
 
Protokollsanteckning 
 
Direktionen ställer sig enigt bakom presidiets förslag att informera 
ägarsamrådet om att ett kommande budget- och MRP-beslut innefattar att 
våra ägarkommuner höjer ramen med 11,2 Mkr och beviljar en tillfällig 
höjning med 5 Mkr för 2016. 
 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 
ekonomer 
chefer/rektorer 
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§ 88    Dnr 2014/00021 
 

Ägarrådets lokalutredning 
 
Med anledning av det ägarråd som bildades efter att förbundets senaste 
lokalutredning, som presenterades vid ägarsamråd innan sommaren, inte 
godtogs, har nu ägarrådet arbetat fram förslag till andra åtgärder, såsom 
exempelvis: 

  
- Flytta ihop VVS- och fastighetsprogrammet med Industritekniska 

programmet i T-huset på Nils Ericsonsgymnasiet. 
 
- Flytta introduktionsprogrammen (IM) från Elefanten, Nils 

Ericsonsgymnasiet, till Magnus Åbergsgymnasiet (MÅG). 
 
- Hyr lokaler av Musikskolan som motsvarar det aktuella elevtalet på 

Estetiska programmet.  
 
- Flytta Vuxenutbildningen från Vänerparken till Birger Sjöberggymnasiet 

(BSG). För att klara det måste yta beredas genom att El- och 
Energiprogrammet flyttar till MÅG. BSG behöver dessutom byggas om. 

 
- Förbundskontoret kan antingen ligga kvar i Vänerparken eller flyttas till 

lokaler med lägre hyreskostnad. 
 

Mer precisa beräkningar behöver göras för att visa vad åtgärderna ovan 
sparar, men uppskattningsvis rör det sig om 4-6 miljoner kr. Notera att 
dessa åtgärder inte löser hela den utmaning som finns kring 
Kunskapsförbundets resurssituation.  

 
 
Direktionens behandling av ärendet 
 
Då det ägarsamråd som skulle ägt rum fredagen den 23 oktober blev inställt 
p g a händelserna på Kronans skola i Trollhättan, då lokalfrågan för 
förbundet skulle ha diskuterats, beslutades att avvakta med större beslut, 
med undantag av VVS- och fastighetsprogrammet. 
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Direktionens beslut 
 
Direktionen beslutar att flytta ihop VVS- och fastighetsprogrammet med 
industritekniska programmet under förutsättning av förbundet blir 
hyresbefriat samma dag som M-huset lämnas. 
 
 
Protokollsutdrag 

Trollhättans stad 
chefer/rektorer 
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§ 89    Dnr 2013/00145 
 

Indexreglering av avgifter för FSO, förlängd 
skolbarnomsorg 
 
Vårdnadshavarna debiteras en avgift för vistelse på fritids inom ramen för 
FSO. 
 
Direktionen fattade beslut om en höjning av avgifterna för förlängd 
skolbarnomsorg vid sammanträde 2013-11-19 § 80. Genom ett förbiseende 
uteblev beslut om årlig indexreglering vid tillfället 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen beslutar att årlig indexreglering av avgiften för korttidstillsyn 
för skolungdomar över 12 år (FSO) får ske.  
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§ 90    Dnr 2015/00004 
 

Meddelanden 
 
Meddelandelista för perioden 2015-09-29–2015-10-20 redovisas enligt 
bilaga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
 
 



    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2015-10-27 
                                                               Sid 24 
  

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

 
 
§ 91    Dnr 2015/00005 
 

Delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut för perioden 2015-09-29–2015-10-20 redovisas enligt 
bilaga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 
2015-09-29– 2015-10-20  enligt bifogat underlag. 
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