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 Plats    Rum 225 Kommunhuset Vänersborg 

 Tid   Tisdag 28 mars 2017,  kl 08.30-12.05 

 
 Beslutande  Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ersättare  Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ärendelista  Sid 3 
 
 Utsedd att justera Erica Parkås 
 
 
 Paragrafer   12-22 
 
 
 Underskrifter   
 Sekreterare  ............................................................................................ 
   Marit Hansson  
 
 
             Ordförande  ............................................................................................. 
   Maud Bengtsson 
 
 
              Justerande  ............................................................................................. 
   Erica Parkås 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 ANSLAG/BEVIS 

     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag    

 Organ     Kunskapsförbundet Väst 
 Sammanträdesdatum  2017-03-28 

 Datum för anslags uppsättande   2017-04-06 
 Datum för anslags nedtagande   2017-05-04 

Förvaringsplats för protokollet        Vänerparken 5, Vänersborg 
  

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

  Beslutande    
 
Maud Bengtsson (S) ordförande 
Kenneth Borgmalm (S) 1:e vice  
Sofia Lindholm (C) 2:e vice ordf 
Madelaine Karlsson (S) 
Johanna Juntti (S) 
Magdalena Hansson (VFP) 
Peter Göthblad (L)  
Lutz Rininsland (V)  
Kurt Karlsson (SD) 
Bengt Karlsson (S)  
Erica Parkås (S) 
Jonas Nilsson (S)  
Sven-Åke Strandlind (S)  
Theodor Ahrenberg (M) 

 
 
 
 
 
Maria Abrahamsson (S) 
Lena Eckerbom Wendel (M) 
 
 
 
 
 
 
Tobias Sandberg (V)  
 

  
 Ersättare 
 Mats Häggner (C) 
 Anna-Karin Sandberg (MP) §§17-22 
 Cecilia Skenhall (SD)  
 Sune Svensson (S)  
 Jens Jönsson (MP)    
 Bedros Cicek (KD) 
  
  Personalföreträdare 
 Larz Blomqvist, LR 
 Peter Lans, Lärarförbundet 
   
 Övriga deltagare  

Sandra Bergsander, kvalitetscontroller § 13 
Lena Hansson, verksamhetschef adm enheten §§ 14-18 
Johan Olofson, förbundsdirektör 

 Marie Nordvall, ekonomichef 
 Marit Hansson, förbundssekreterare 
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 Ärenden 
  

§ 12 Ordföranden har ordet (Dnr 2017/00001) 
 
§ 13 Nationella jämförelser (Dnr 2017/00002) 
 
§ 14 Fastställande av prislista för uthyrning av lokaler 
(Dnr 2014/00021) 
 
§ 15 Lokalfrågor Kunskapsförbundet Väst: Lokalförsörjning  
2017-2022  (Dnr 2014/00021) 
 
§ 16 Lokalfrågor Kunskapsförbundet Väst: Beslut om förstudie 
gällande café (Dnr 2014/00021) 
 
§ 17 Lokalfrågor Kunskapsförbundet Väst: Beslut om förstudie 
gällande ombyggnad av Magnus Åbergsgymnasiet (Dnr 2014/00021) 
 
§ 18 Lokalfrågor Kunskapsförbundet Väst: Beslut om förstudie 
gällande flytt av måleri till övriga Bygg- och anläggningsprogrammet 
(Dnr 2014/00021) 
 
§ 19 Ekonomiska reglementen Kunskapsförbundet Väst: 
Revisionsreglemente (Dnr 2013/00040) 
 
§ 20 Förslag på åtgärder för ökat politiskt inflytande i processen för Mål- 
och resursplan för Kunskapsförbundet Väst (MRP-processen) 
(Dnr 2016/00033) 

 
§ 21 Meddelanden (Dnr 2017/00004) 
 
§ 22 Delegationsbeslut (Dnr 2017/00005) 
 

 
 
 

Val av justerare 
 
Erica Parkås (S) utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.   
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§ 12    Dnr 2017/00001 
 

Ordföranden har ordet  
 

Ordföranden inledde med en tyst minut för Kenneth Persson (S). 
 
Ärende om maximal hyreshöjning för eventuell ombyggnad av M-huset 
(Nils Ericsonsgymnasiet) lyftes ur dagordningen. 
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§ 13    Dnr 2017/00002 
 

Nationella jämförelser 
 

Sandra Bergsander presenterade jämförelser mellan 
Kunskapsförbundets gymnasieelevers resultat och rikets samt mellan 
Kunskapsförbundets och Uddevallas resultat. Jämförelsen avsåg elever i 
årskurs tre som gick ut 2015. 
 
Valda mått var  

1) Genomsnittlig betygspoäng 
2) Andel elever med examen 
3) Förhållandet mellan kursbetyg och resultat från nationellt prov 

 
Skillnader mellan våra yrkesprogram i genomsnittlig betygspoäng och 
högskoleförberedande program är 13,1 respektive 14,6. 
 I riket är den genomsnittliga betygspoängen 13,0 för yrkesprogram och 
14,6 för högskoleförberedande program. Genomsnitt för hela  
Kunskapsförbundet är 14,0 medan genomsnitt för hela riket är 14,1. 
 

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

Fastställande av prislista för uthyrning av lokaler 
 

Förslag till prislista presenterades. 
 
Uthyrning lokaler i Kunskapsförbundet 
 

 

 
I priset ingår den utrustning som finns i lokalen, vaktmästeri och  
normal lokalvård (hyresgästen ska själv grovstäda efter sig). 
 
Priset är självkostnadspris och exklusive moms. 
 
Vid bokning av mindre tid än halvdag debiteras halvdagspris. 

 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen fastställer upprättad prislista för uthyrning av lokaler som 
disponeras av Kunskapsförbundet Väst. 
 
Protokollsutdrag 
KfV verksamheter 

 
 
 
 
 

Lokal Vardag (kr) Kväll/Helg (kr) 
Halvdag Heldag Halvdag Heldag 

 

Aula  
Matsal  
Caféytan BSG 
Vänersalen (helsal) 

2200 
 

3200 3400 4400 

 

Lilla Paris 
Vänersalen (halvsal) 

1750 2500 2750 3 500 

 

Klassrum 
Konferensrum 

1150 1300  2150  2300 

 

Övernattning ungdomsförening 500/klassrum/dygn     
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 § 15    Dnr 2014/00021 

 

Lokalfrågor Kunskapsförbundet Väst: Lokalförsörjning 
2017-2022 
 
Trollhättan är en stad under tillväxt och behovet av kommunal service 
kommer att öka och även behovet av lokaler. Målet är att lokalerna ska 
stödja stadens verksamheter och bidra till att de når sina mål i en 
ändamålsenlig och säker verksamhetsmiljö till så låga kostnader som 
möjligt. Detta förutsätter en strategisk lokalresursplanering. 

 
Syftet med lokalresursplaneringen är att få ett samlat grepp om de 
framtida lokalbehoven från verksamheterna. Dels för att få en översikt 
över hur effektivt lokalerna används och var det kommer att finnas över-
/underskott på lokaler samt få underlag för en bedömning av vilka 
insatser som behövs för att lösa framtida lokalbehov. En förutsättning för 
lokalförsörjningsplanen är en tydlig arbetsordning och ärendegång för 
planärenden, exploateringsavtal och markanvisning. 
 
Lokalförsörjningsplanen görs i samverkan mellan kommunstyrelsens 
förvaltning (lokalförsörjningsenheten), stadsbyggnadsförvaltningen (SBF), 
utbildningsförvaltningen (UTB), kultur- och fritidsförvaltningen (KFF), 
omsorgsförvaltningen (OF), arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
(ASF), Tomt AB, Eidar AB Trollhättans bostadsbolag samt 
Kunskapsförbundet Väst (KFV).  
 
Lokalförsörjningsplanen för Kunskapsförbundet Väst lyftes ur 
dagordningen föregående sammanträde 2017-02-28, för att i stället 
återupptas på dagens sammanträde. Lena Hansson föredrog ärendet. 
 
 

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

Lokalfrågor Kunskapsförbundet Väst: Beslut om förstudie 
gällande café 
 
Trycket på caféet på Nils Ericsonsgymnasiet har blivit betydligt större än 
man räknade med när beslutet om sammanslagningen av 
vuxenutbildningen och gymnasiet beslutades.  
 
Trots försök med schemaplanering och effektivare hantering av serveringen 
är det fortsatt långa köer och trångt om utrymme. Ett försök gjordes genom 
att öppna en filial för ungdomarna men det var ingen lyckad lösning. Det är 
fortsatt mycket trångt och flera elever har uttryckt att de inte går till caféet 
längre. Nu har ett nytt försök inletts genom att öppna en filial, denna gång 
för de vuxenstuderande. 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen beslutar att ge tjänstemännen i uppdrag att genomföra en 
förstudie om möjliga lösningar för ett nytt café på Nils Ericsonsgymnasiet 
för vuxenstuderande. 
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§ 17    Dnr 2014/00021 
 

Lokalfrågor Kunskapsförbundet Väst: Beslut om förstudie 
gällande ombyggnad av Magnus Åbergsgymnasiet 
 
Magnus Åbergsgymnasiet är i stort behov av renovering och anpassning till 
den verksamhet som finns i skolan idag och i den närmaste framtiden. Delar 
av skolan är i gott skick medan andra delar är i dåligt skick. Vissa lokaler 
kan inte användas alls (M,N,O) samtidigt som det är trångt i andra delar av 
skolan. Det saknas också studieytor för eleverna på de 
högskoleförberedande programmen. Eleverna har i övrigt stora ytor att 
vistas på, men de ligger avskilt från de vuxnas arbetsplatser och upplevs 
ibland som otrygga. Där finns inte mycket utrymme för studier utan upplevs 
mer som en ”hängyta”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen beslutar att ge tjänstemännen i uppdrag att genomföra en 
förstudie om möjliga lösningar för en ombyggnad av de centrala delarna av 
Magnus Åbergsgymnasiet samt att ta fram en kostnad för eventuellt 
genomförande. 
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§ 18    Dnr 2014/00021 
 

Lokalfrågor Kunskapsförbundet Väst: Beslut om förstudie 
gällande flytt av måleri till övriga Bygg- och 
anläggningsprogrammet 
 
Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning måleri på Magnus 
Åbergsgymnasiet bedrivs i J, K-husen. Utbildningen ligger avskilt från det 
övriga programmet, vilket ger vissa pedagogiska och ekonomiska 
nackdelar. Lokalerna är dessutom i ett dåligt skick. Genom omdisponering 
av Bygg- och anläggningsprogrammets lokaler kan utbildningen för hela 
programmet hålla en högre kvalitet samtidigt som det sker en förtätning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen beslutar att ge tjänstemännen i uppdrag att genomföra en 
förstudie om en möjlig flytt av måleriinriktningen till övriga Bygg- och 
anläggningsprogrammet samt ta fram en kostnadsberäkning för 
genomförandet. 
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§ 19    Dnr 2013/00040 
 

Ekonomiska reglementen Kunskapsförbundet Väst: 
Revisionsreglemente 
 
Förslag till revisionsreglemente för Kunskapsförbundet Väst förelåg. 
Reglementet skall antas i respektive medlemskommuns 
fullmäktigeförsamling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen rekommenderar fullmäktige i Vänersborgs kommun och 
Trollhättans stad att anta föreslaget revisionsreglemente för 
Kunskapsförbundet Väst 
 
 
 
Protokollsutdrag 

Vänerborgs kommun 
Trollhättans stad 
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§ 20    Dnr 2016/00033 
 

Förslag på åtgärder för ökat politiskt inflytande i processen 
för Mål- och resursplan för Kunskapsförbundet Väst  
(MRP-processen) 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-03-23  förelåg enligt följande: 

Uppföljning av informationsärenden som har koppling till MRP-processen 

på efterföljande direktionsmöte (frågor, kompletterande underlag etc). 

Tjänstemännen tar fram rekommenderade åtgärder kring angelägna 

områden att göra satsningar på. Underlaget kan användas för diskussioner 

med Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun gällande resurstilldelning. 

Införa budget på direktionsnivå för särskilda satsningar fr om. 2018. 

Politiska prioriteringar fastställs i samband med MRP-processen under 

hösten. 

I oktober kommer ett utkast på MRP. Syftet är att detta material kan utgöra 

ett underlag för diskussioner i partigrupper och direktion. 

Tydligt synliggöra årshjulet för MRP-processen.  

 
 
 
Direktionens beslut 

 
Direktionen beslutar i enlighet med tjänsteskrivelse Förslag på åtgärder för 
ökat politiskt inflytande i processen för Mål- och resursplan för 
Kunskapsförbundet Väst (MRP-processen) daterad 2017-03-20. 
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§ 21    Dnr 2017/00004 
 

Meddelanden 
 

Meddelandelista för perioden 2017-02-22–2017-03-20 redovisades enligt 
bilaga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
Direktionen noterar informationen 
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 § 22    Dnr 2017/00005 

 

Delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut för perioden 2017-02-22–2017-03-20 redovisades 
enligt bilaga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Direktionens beslut 
Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 
2017-02-22–2017-03-20 enligt bifogat underlag. 

 


