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                       Närvarolista                        Tjänstgör för 

  Beslutande    
 
Maud Bengtsson (S) 
Kenneth Borgmalm (S) 
Sofia Lindholm (C) 
Madelaine Karlsson(S) 
Stefan Larsson (S)  
Maria Abrahamsson (S) §§ 18-22 information 
Anna-Karin Sandberg (MP) §§ 18-26 beslut 
Kenneth Persson (S) 
Lutz Rininsland (V)  
Kurt Karlsson (SD) 

 
 
 
 
 
 
Jonathan Axelsson (M) 
Jonathan Axelsson (M) 
Peter Göthblad (L) 
 

Bengt Karlsson (S)  
Lisa Thornadtsson (S) §§ 18-19 information 

 
Erica Parkås (S) 

Erica Parkås (S) §§ 18-26 beslut 
Sven-Åke Strandlind (S) 
Tobias Sandberg (V)  
Theodor Ahrenberg (M) 
 

 
Jonas Nilsson (S) 
 

 Ersättare 
 Lisa Thornadtsson (S)   
 Mats Häggner (C) 
 Anna-Karin Sandberg (MP)§§ 18-22 information 
 Bengt Rydholm (VFP) 
 Anders Strand (SD) 
 Sofia Andersson (S)  
 Sture Nilsson (S 
 Bedros Cicek (KD) 
 
 Personalföreträdare 
 Larz Blomqvist, LR 
 Peter Lans, Lärarförbundet 
  
 Övriga deltagare 
 Mia Sundström, rektor sfi § 19 
 Camilla Kauffeldt, VC gymnasiet § 21 
 Johan Olofson, förbundsdirektör 
 Maria Hildefors, utvecklingschef 
 Sandra Bergsander, kvalitetscontroller 
 Marit Hansson, förbundssekreterare 
 Lena Hansson, VC administrativa enheten 
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 Ärenden  
 

§ 18 Ordföranden har ordet (Dnr 2016/00001) 
 
§ 19 Information om sfi (Dnr 2016/00002) 

 
§ 20 Nationella jämförelser av elevresultat (Dnr 2016/00002) 

 
§ 21 Beslut angående hotell- och turismprogrammet samt utökning av 
organisation avseende teknik- och naturprogrammen 
 (Dnr 2015/00090) 
 
§ 22 Lokalfrågor Kunskapsförbundet Väst – beslut angående 
förstudien avseende vuxenutbildning och de individuella programmen 
(Dnr 2014/00021) 
 
§ 23 Budget 2016 – månadsrapport ekonomi januari-februari 
 (Dnr 2015/00055) 
 
§ 24 Lokalfrågor Kunskapsförbundet Väst – Utredning med syfte att se 
över möjligheterna till tydligare lokaluppdelning mellan 
vuxenutbildning och gymnasieskola på Nils Ericsonsgymnasiet 
(Bolagskvarnen) (Dnr 2014/00021) 
 
§ 25 Meddelanden (Dnr 2016/00004) 
 
§ 26 Delegationsbeslut (Dnr 2016/00005) 
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Val av justerare 
 

Lutz Rininsland (V) utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.   
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§ 18    Dnr 2016/00001 
 

Ordföranden har ordet  
 

Justering av dagordningen. Ärende 4, information om direktionens 
arbetsmiljöansvar utgår samt ärende 6, yttrande över 
friskoleansökningar inkomna 2016. Ärendena hänskjuts till kommande 
sammanträde den 26 april. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 19    Dnr 2016/00002 
 

Information om sfi 
 

Mia Sundström, rektor för sfi, kom till dagens direktion för att på uppdrag 
av Skolverket informera om förändringar i skollagen utifrån den nya 
förordningen om en effektivare vuxenutbildning som i korthet innebär att 
utbildning i svenska för invandrare (sfi) inte längre kommer att vara en 
egen skolform,  utan skall i stället ingå i den kommunala 
vuxenutbildningen, d v s komvux. Kommunal vuxenutbildningen skall 
tillhandahållas på grundläggande och gymnasial nivå, och i form av sfi. 
Huvudmannen för kommunal vuxenutbildning i sfi skall verka för att 
undervisningen erbjuds på tider som är anpassade efter elevernas behov. 
Hemkommunen kommer att vara ansvarig för att se till att den som avser 
att påbörja utbildning inom kommunal vuxenutbildning eller särskild 
utbildning för vuxna på grundläggande nivå erbjuds studie- och 
yrkesvägledning. Hemkommunen ska också ansvara för att en långsiktig 
individuell studieplan upprättas för varje elev inom kommunal 
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Ändringarna träder i 
kraft 1 juli i år. 

 
 
 

 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 20    Dnr 2016/00002 
 

Nationella jämförelser av elevresultat 
 
Maria Hildefors presenterade resultatet för slutbetygen 2015 inom 
Kunskapsförbundets skolor jämfört med riket respektive Uddevalla. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 21    Dnr 2015/00090 
 

Beslut angående hotell- och turismprogrammet samt 
utökning av organisation avseende teknik- och 
naturprogrammen 
 

Hotell- och turism har ett lågt antal sökande i år med endast 4 behöriga 
förstahandssökande (2016-03-16). Programmet fanns vid förbundsstarten 
i både Vänersborg och Trollhättan, men överfördes till Magnus 
Åbergsgymnasiet i sin helhet, då det var för få elever för att ha kvar 
programmet på två skolor.  Nu är söksiffran nere i så få att det inte fyller 
de platser som var tänkta. 
 
Då det är olönsamt att driva ett program med så få elever och dessutom 
svårare att upprätthålla en god kvalitet för eleverna föreslås att ingen 
antagning görs till hotell- och turismprogrammet hösten 2016. 
 
Gällande Teknikprogrammet har söktrycket ökat. Därför föreslås en 
ökning av antalet platser (organisation) på Nils Ericsonsgymnasiet och 
Birger Sjöberggymnasiet. Detsamma gäller Naturvetenskapsprogrammet 
på Nils Ericsonsgymnasiet där också utökning av antalet platser föreslås. 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 

Direktionen beslutar att ingen antagning görs till hotell- och 
turismprogrammet läsåret 2016/2017.  
 
Direktionen beslutar också att antalet platser på Teknikprogrammet, Nils 
Ericsonsgymnasiet, utökas till 96 och antalet platser på Birger 
Sjöberggymnasiet utökas till 64. Antalet platser på 
Naturvetenskapsprogrammet, Nils Ericsonsgymnasiet, utökas till 96. 
 
 
Protokollsutdrag 
Antagning Fyrbodal 
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§ 22    Dnr 2014/00021 
 

Lokalfrågor Kunskapsförbundet Väst – beslut angående 
förstudien avseende vuxenutbildning och de individuella 
programmen 
 

Med anledning av de många frågor kring lokaler som finns inom förbundet 
bildade direktionen en arbetsgrupp, den s k lokalgruppen, bestående av 
direktionens presidium samt ytterligare fyra politiker ur direktionen. 
Tjänstemän har vid behov deltagit. 
 
Vid direktionens sammanträde 2015-11-24 § 100, beslöt direktionen om 
följande åtgärder: 

- en förstudie för att hitta lämpliga lokaler samt vad det skulle 
kosta att anpassa/bygga om dessa lokaler på Magnus 
Åberggymnasiet, för att inrymma introduktionsprogrammen i 
Trollhättan 
- en förstudie görs över vad det skulle kosta att anpassa/bygga 
om El- och energiprogrammets lokaler på Birger 
Sjöberggymnasiet för att inrymma vuxenutbildning i Vänersborg 
- förstudierna inleds omedelbart. Förstudierna skall 
presenteras för direktionen senast februari 2016. 

 
Resultatet av förstudien presenterades vid sammanträdet 2016-01-26 § 2, 
men direktionen beslutade då att begära risk- och konsekvensanalyser 
kring innebörden av att genomföra förändringarna. Till följd av att det 
framkommit omständigheter genom bl a konsekvensbeskrivningar, men 
också genom remiss om en kommande rättighetslagstiftning för 
behörighetsgivande studier inom komvux (Ds 2015:60), har lokalgruppen 
åter haft möten. Nedan redovisas vad gruppen gemensamt kommit fram 
till. 
 
Lokalgruppens förslag och slutsatser beträffande den förstudie om 
lokalförändringar som genomförts 
 
Kunskapsförbundet bildades gemensamt av Trollhättans Stad och 
Vänersborgs kommun med syftet att lättare kunna bibehålla eller t o m 
förstärka kvaliteten när elevkullarna på gymnasiet började minska. Sedan 
förbundet startade 1 januari 2013, har en rad effektiviseringar i form av 
programsammanslagningar och lämnad lokalyta sänkt kostnaderna 
betydligt. Samtidigt har kvaliteten kunnat bibehållas. 
 
Arbetet med att finna lösningar för att ytterligare rationalisera och  
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effektivisera verksamheten har dock fortsatt, då budget i balans ännu inte 
uppnåtts. Som ett led i detta har en förstudie genomförts för att undersöka 
möjligheterna att lämna fler lokaler genom att flytta ytterligare 
verksamheter. 
 
Den utsedda lokalgruppen har satt sig in i förstudiens olika delar och 
tillsammans diskuterat det material som arbetats fram. Gruppen drar 
slutsatsen att de konsekvenser, både organisatoriska och 
arbetsmiljömässiga, som blir följden av att genomföra det som 
utredningen föreslår, inte är rimliga. Både riskbedömningar och 
konsekvensbeskrivningar pekar på detta. Ytterligare en faktor att ta 
hänsyn till är att vuxenutbildningen kan komma att öka i volym. Den nya 
rättighetslagstiftningen samt ett alltjämt högt tryck av nyanlända ger detta 
vid handen. 
 
Arbetsgruppen anser att de föreslagna förändringarna i den pågående 
utredningen inte genomförs och att förstudien avslutas, och menar att det 
nu istället behövs ändrade utgångspunkter och en nystart i arbetet. 
Gruppen föreslår därför att det initieras en ny och mer övergripande 
översyn där hela gymnasiet och dess lokaler ingår. Det är dock särskilt 
angeläget att se över Magnus Åbergsgymnasiet för att undersöka hur man 
på ett bättre sätt kan använda lokalerna och göra skolan mer attraktiv. 
 
Arbetsgruppen vill också lyfta fram att organisationen har varit med och 
genomfört många förändringar de senaste tre åren. Personalen har på ett 
förtjänstfullt sätt bidragit till både rationaliseringar och effektiviseringar, 
samtidigt som man lyckats upprätthålla kvaliteten. En viss 
förändringströtthet har med rätta börjat göra sig gällande och 
organisationen behöver arbetsro. 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen beslutar, i enlighet med lokalgruppens ovan redovisade 
förslag, att de förändringar som beslutats och som förstudien behandlat, d 
v s flytt av introduktionsprogrammen till Magnus Åbergsgymnasiet, flytt 
av El- och energiprogrammet från Birger Sjöberggymnasiet till Magnus 
Åbergsgymnasiet och inrymmande av Vänersborgs vuxenutbildning i El- 
och energiprogrammets lokaler på Birger Sjöberggymnasiet, inte 
genomförs och att förstudien avslutas. 
 
Direktionen beslutar dessutom att en ny och mer övergripande och  
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långsiktig översyn av utbud och lokaler initieras, där Magnus 
Åbergsgymnasiet ingår som en särskilt angelägen del. 
 

Direktionen beslutar också att ge förbundsdirektören i uppdrag att uppta 
förhandlingar med Vänersborgs kommun om återhyrning av uppsagda 
lokaler i Vänerparken.  
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 
Vänersborgs kommun 
Trollhättans stad 
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§ 23    Dnr 2015/00055 
 

Budget 2016 – Månadsrapport ekonomi januari -februari 
 
Johan Olofson presenterar ekonomisk uppföljning för januari – februari. 
Riktmärket för förbrukning av budget i procent är 17 %, och just nu ligger 
värdet på 16, vilket är positivt. 

 
 

Tkr  
Budget 

2016  

Periodiserad 
budget  

Bokförd 
nettokostnad 

februari  

Avvikelse 
mot 

periodiserad 
budget  

% av 
nettobudget  

Direktion  1 000  167  149  18  15%  

Förbundskontor  27 207  4 535  4 278  257  16%  

Administrativa 
enheten  

142 
867  23 811  22 468  1 343  16%  

Gymnasiet  
253 
933  42 322  39 700  2 623  16%  

Vuxenutbildning  53 824  8 971  7 917  1 054  15%  

Summa  

478 
831  79 805  74 512  5 294  16%  

 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 24    Dnr 2014/00021 
 

Lokalfrågor Kunskapsförbundet Väst - Utredning med 
syftet att se över möjligheterna till tydligare 
lokaluppdelning mellan vuxenutbildning och 
gymnasieskola på Nils Ericson (Bolagskvarnen) 
 

Innan Kunskapsförbundet bildades hade Trollhättans Stad fattat beslut om 
att flytta vuxenutbildningen från Swedenborg center till Nils 
Ericsonsgymnasiet efter en större renovering. De båda verksamheterna 
skulle således inrymmas i samma lokaler. Det fanns tidigt en kartskiss 
över hur lokalerna skulle disponeras, vilken innebar att 
vuxenutbildningen till största delen skulle förläggas i det så kallade så 
kallade G- och A-huset och gymnasiet i B-, C- och D-husen.  Entréer, vissa 
korridorer och trapphus, aula, bibliotek, café, restaurang och 
laborationssalar i B-huset var ytor som skulle samutnyttjas. 
 
Inför själva genomförandet av flytten hade elevvolymerna ökat, främst 
inom vuxenutbildningen, vilket innebar att en av fyra korridorer i B-huset 
kom att disponeras för vuxenutbildning. Hösten 2015 flyttade delar av 
vuxenutbildningen in i lokalerna på Nils Ericson och under vintern 2016 
flyttade resterande verksamhet in.  
 
Eftersom det är stora elevvolymer både inom vuxenutbildningen och på de 
gymnasieprogram som finns på skolan så måste samtliga 
undervisningslokaler användas för undervisning under dagtid. Eleverna 
får plats, men det innebär att flexibiliteten gällande lokaler minskar. Det 
leder i sin tur också till att vuxna och gymnasieungdomar i högre 
utsträckning möts på gemensamma ytor. 

 
Det går att vidta följande åtgärder i syfte att öka tydligheten: 

- separera verksamheterna mellan de olika skolhusen, 

- begränsa och styra elevströmmar, samt 

- schemalägga olika tider för start och slut på skoldagar, samt raster. 

Vissa lokaler måste dock samutnyttjas. Det gäller till exempel 
laborationssalar, cafeteria och restaurang.  
 

 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 25    Dnr 2016/00004 
 

Meddelanden 
 

Meddelandelista för perioden 2016-02-16–2016-03-21 redovisas enligt 
bilaga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 26    Dnr 2016/00005 
 

Delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut för perioden 2016-02-16–2016-03-21 redovisas enligt 
bilaga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 
2016-02-16–2016-03-21 enligt bifogat underlag. 
 

 


