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 Plats     Rum 438 Vänerparken 5, Vänersborg 

 Tid   Tisdag 12 december 2017, kl 08.30-11.30 

 
 Beslutande  Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ersättare  Enligt närvarolista, sid 2  
 
 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ärendelista  Sid 3 
 
 Utsedd att justera Lutz Rininsland  
 
 
 Paragrafer   73-83 
 
 
 Underskrifter   
 Sekreterare  ............................................................................................ 
   Marit Hansson  
 
 
             Ordförande  ............................................................................................. 
   Maud Bengtsson 
 
 
              Justerande  ............................................................................................. 
   Lutz Rininsland 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 ANSLAG/BEVIS 

     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag    

 Organ     Kunskapsförbundet Väst 
 Sammanträdesdatum  2017-12-12 

 Datum för anslags uppsättande   2017-12-21 
 Datum för anslags nedtagande   2018-01-18 

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 ordf  
Sofia Lindholm (C) 2:e vice ordf 
Madelaine Karlsson (S) 
Johanna Juntti (S) 
Irma Fredriksson (M) 
Orvar Carlsson (KD) 
Lutz Rininsland (V)  
Cecilia Skenhall (SD) 
Bengt Karlsson (S)  
Erica Parkås (S) 
Jonas Nilsson (S) 
Sven-Åke Strandlind (S) 
Theodor Ahrenberg (M) 

 
 
 
 
 
Vakant (S) 
Lena Eckerbom Wendel (M) 
Peter Göthblad (L) 
 
Kurt Karlsson (SD) 
 
 
 
Tobias Sandberg (V)  
 

  
  Ersättare 
  Anna-Karin Sandberg (MP) 
  Magdalena Hansson (VFP) 
  Mats Wiking (S) 
  Sune Svensson (S) 
  Jens Jönsson (MP) 
  Bedros Cicek (KD) 
  
  Personalföreträdare 
  Larz Blomqvist, LR 
   
  Övriga deltagare  

 Helena Qvist, Kristin Carlsson, bibliotekarier, § 75 
 Lena Hansson, verksamhetschef administrativa enheten, §§ 76-78 
 Johan Olofson, förbundsdirektör 
 Marie Nordvall, ekonomichef 

  Marit Hansson, förbundssekreterare 
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 Ärenden 
  

§ 73 Ordföranden har ordet (Dnr 2017/00001) 
 
§ 74 Backspegeln (Dnr 2017/00060) 
 
§ 75 Biblioteksavgift (Dnr 2014/00034) 
 
§ 76 Lokalfrågor Kunskapsförbundet Väst: Ombyggnad och renovering 
av Magnus Åbergsgymnasiet (Dnr 2014/00021) 
 
§ 77 Lokalfrågor Kunskapsförbundet Väst: flytt av måleri 
(Dnr 2014/00021) 
 
§ 78 Lokaleffektivisering: Inriktningsbeslut (Dnr 2014/00021) 
 
§ 79 Mål- och resursplan (MRP) 2018-2020 beslut (Dnr 2017/00046) 
 
§ 80 Barn och fritidsprogrammet/Vård- och omsorgsprogrammet 
extra resurser (Dnr 2017/00030) 
 
 § 81 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2017/00003) 
 
§ 82 Meddelanden (Dnr 2017/00004) 
 
§ 83 Delegationsbeslut (Dnr 2017/00005) 
 
 
 
 
 
 
Val av justerare 
 
Lutz Rininsland (V) utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.   
 
 
 
 
 
 
 

  



    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2017-12-12 
                                                                                                                                           Sid 4 
  

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

 
 
§ 73    Dnr 2017/00001 
 
Ordföranden har ordet  
 
Ordföranden hälsade välkommen till dagens sammanträde och påminde 
om att eventuella yrkanden skulle framställas i samband med 
genomgången av dagens ärenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 74    Dnr 2017/00060 
 
Backspegeln 
 
Lutz Rininsland (V) hade reflektioner med anledning av föregående 
sammanträdes information om omvärldsanalysen och anförde följande: 
 

• Diskussionsfrågorna – med vem skall politikerna diskutera dessa? 
Vilka är tillräckligt insatta? Och förväntar sig förbundskontoret svar 
på frågorna? 

• Ständiga förändringar sker inom skolans värld. Detta gör det svårt 
och komplext att diskutera, då utgångspunkterna förändras. 

• Omvärldsbevakning – önskemål om att förbundskontoret genom 
exempelvis PM informerar om förändringar som sker. 

• Det man också bör tänka på är att gymnasietiden många gånger är 
längre än tre år, vilket det bör tas hänsyn till vid beräkningen av 
förbundsbidraget. 

• Beträffande grundskolan vore det idé att överväga om direktionen 
kunde ha träffar med politiker i medlemskommunernas 
utbildningsnämnder, för att exempelvis diskutera 
övergångsrutiner. 

 
Förbundsdirektören svarar att frågorna är tänkta som en hjälp i 
diskussioner inför Mål- och resursplan till exempel, men 
förbundskontoret förväntar sig inte att redovisade svar skall inkomma. 
Ett nytt forum har startats dör gymnasierektorerna regelbundet 
kommer att träffa högstadieskolorna. 
 
Ordföranden kommer att ta med sig ovan redovisade synpunkter för 
vidare diskussion i presidiet. 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 75    Dnr 2014/00034 
 
Biblioteksavgift 
 
Vid föregående sammanträde presenterades förslag till beslut gällande 
biblioteksavgift. Frågor uppstod och ärendet återremitterades, § 68. Nytt 
förslag till tjänsteskrivelse och beslut förelåg, daterad 2017-11-23. 
 
Helena Qvist och Kristin Carlsson, bibliotekarier, kom till dagens direktion. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
I den händelse att lånad litteratur ej återlämnas i tid, trots upprepade 
påminnelser, godkänner direktionen härmed att låntagaren faktureras en 
administrativ avgift om 100 kr inklusive moms (25%). 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 
biblioteken 
ekonomiadministration 
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 § 76    Dnr 2014/00021 

 
Lokalfrågor Kunskapsförbundet Väst: ombyggnad och 
renovering av Magnus Åbergsgymnasiet 
 
Magnus Åbergsgymnasiet består av många olika huskroppar som byggts 
vid olika tidpunkter. Huvudbyggnaderna (T-hus och R-hus) fyller 
tjugofem år 2018. Vissa av lokalerna är dock betydligt äldre än så. En del 
av skolan utgörs av Strömkarlsskolan som byggdes långt tidigare, men det 
finns även en del av skolan som är byggd så sent som på 2000-talet och av 
den anledningen är modern och funktionell.  
 
Det faktum att skolan vuxit fram i olika etapper, som det dessutom gått 
lång tid emellan, har lett fram till något av ett ”lapptäcke”. Det gör 
lokalerna svåra att optimera.  
 
En ombyggnad skulle bland annat kunna innebära: 
 

 Förbättrad säkerhet, trygghet och studiero 
 - Färre ingångar 
 - Färre korridorer och skymda områden 
  

 Bättre pedagogiska möjligheter 
 - Fler studieplatser utanför klassrummen 
 - Större bibliotek med fler elevarbetsplatser 
 

 Ökad attraktivitet och effektivitet 
 - Stort behov av underhåll som behöver tillgodoses 
 - Större del av ytan kommer kunna användas till undervisning 
 - Optimering genom att fler elever kan nyttja samma yta som idag 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen beslutar att gå vidare med att undersöka möjligheterna till 
ombyggnad och renovering av Magnus Åbergsgymnasiet och ger 
förbundsdirektören i uppdrag att ta fram en förstudie som behandlar 
ombyggnader, kostnader och tidsplan. Förstudien presenteras på 
direktionsmötet i februari. 
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§ 77    Dnr 2014/00021 

  
Lokalfrågor Kunskapsförbundet Väst: flytt av måleri 
 
Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning måleri på Magnus 
Åbergsgymnasiet bedrivs i JK-huset. 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 godkänna en hyreshöjning för ombyggnad av 
Bygg- och anläggningsprogrammets lokaler, under förutsättning att 
Trollhättans stad tar över hyran för JK-huset och att kostnaden för 
ombyggnad inte överskrider beräkningarna. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 
Rektorer 
Trollhättans stad 
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                     § 78    Dnr 2014/00021 
  

Lokaleffektivisering: inriktningsbeslut 
 
Arbetet med att optimera måste fortsätta. Kunskapsförbundets 
målsättningar om att nå högre kunskapsresultat och ökad likvärdighet 
kräver detta. Genom att gå vidare med ytterligare steg och flytta 
verksamheter med lägre elevvolymer till en skola förbättras möjligheterna 
att nå högre kvalitet med befintliga resurser. Av kvalitetsskäl finns det 
också anledning att, då det är möjligt, skapa förutsättningar för en mer 
enhetlig vuxenutbildning. 
 
Därför föreslås fyra förändringar av verksamheters placeringar. Det första 
som föreslås är att Vård- och omsorgsprogrammet samlokaliseras på en 
skola, Nils Ericsonsgymnasiet. Genom denna förändring kommer samlade 
resurser och kompetens att leda till en bättre verksamhetsnytta och i 
förlängningen en högre kvalitet. Exempel på detta kan vara färre 
”satellitlärare” och större möjligheter att variera organisering av elever i 
olika grupper. 
 
Den andra föreslagna förändringen är att samlokalisera Estetiska 
programmet på en skola, Birger Sjöberggymnasiet. Under en serie av år 
har intresset för att söka Estetiska programmet minskat inte bara i 
Trollhättan och Vänersborg utan i hela Sverige. Idag erbjuder 
Kunskapsförbundet endast musikinriktningen. Programmet finns på två 
skolor, Birger Sjöberggymnasiet och Magnus Åbergsgymnasiet. På Birger 
Sjöberggymnasiet finns Estetiska programmet i två varianter. Förutom 
den ordinarie musikinriktningen finns även en riksrekryterande 
utbildning. Samlade resurser och mer samlad kompetens kommer leda till 
en bättre verksamhetsnytta och i förlängningen en högre kvalitet. Det har 
dessutom varit så lågt söktryck att det vissa år inte har varit möjligt att 
starta utbildningen på två skolor.  
 
Den tredje förändringen som föreslås är att samla vuxenutbildningen i 
Trollhättan i egna lokaler så långt det är möjligt.  

 
Den fjärde förändringen som föreslås är att flytta 
introduktionsprogrammen som finns på Nils Ericsonsgymnasiet till 
samma lokaler som de nationella programmen på samma skola. Syftet 
med denna förändring är att underlätta samarbete och integration mellan 
introduktionsprogrammen och de nationella programmen med syftet att 
nå en högre kvalitet.  
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Direktionens beslut 
 
Direktionen fattar ett inriktningsbeslut om att arbeta vidare mot en 
samlokalisering av Vård- och omsorgsprogrammet på Nils 
Ericsonsgymnasiet och en samlokalisering av Estetiska programmet på 
Birger Sjöberggymnasiet.  
 
Direktionen fattar även ett inriktningsbeslut om att arbeta vidare med att 
samla den vuxenutbildningen som finns på Nils Ericsonsskolan till egna 
lokaler, samt flytta introduktionsprogrammen på Nils Ericsonsgymnasiet 
till samma lokaler som de nationella programmen på samma skola. 
 
Förbundsdirektören får i uppdrag att fortsätta utreda konsekvenserna av 
förändringarna. Ärendet återrapporteras på direktionsmötet i februari.  
 
 
 
 
Protokollsutdrag 
rektorer 
lokalansvarig 
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§ 79    Dnr 2017/00046 
 
Beslut Mål- och resursplan (MRP) 2018-2020 
 

• Alla elever når alla mål 
• En attraktiv utbildningsanordnare 
• En effektiv organisation  

 
Målen ligger kvar sen tidigare år, för att en jämförande uppföljning skall 
kunna ske kontinuerligt. 
 
Förbundets budget består av två delar, dels förbundsbidraget, dels 
uppdragsersättning för vuxenutbildningen.  
 
Förbundsbidraget, som baseras på antalet 16-18-åringar, fördelas enligt 
följande: 
 
Gymnasiet/gymnasiesärskola    260 979 tkr     
Hyra, interkommunalt,                 137 056 tkr 
Resebidrag, busskort                           7 610 tkr  
Förbundskontor                              26 767 tkr 
Direktion                                              988 tkr 
Förfogandeanslag/oförutsett          4 500 tkr 
Summa         437 900 tkr    
  
 
Uppdragsersättningen baseras på uppdragsavtal med Trollhättans stad 
och Vänersborgs kommun. Inga avtal är ännu tecknade för 2018 men 
uppdragsersättningen har räknats upp med 2,5 % jämfört med 2017. 
Ersättningen fördelas enligt följande: 
 
Vuxenutbildning        65 320 tkr 
Hyra                   12 580 tkr 
Förbundskontor                     4 553 tkr 
Direktion                             112 tkr  
Förfogandeanslag/oförutsett        300 tkr 
Summa                  82 865 tkr  
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Direktionens beslut 
 
Direktionen fastställer Mål- och resursplan 2018-2020 för 
Kunskapsförbundet Väst. 

 
 
 

Protokollsutdrag 
Vänersborgs kommun 
Trollhättans stad 
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§ 80    Dnr 2017/00030 

  
Barn och fritidsprogrammet/Vård- och 
omsorgsprogrammet extra resurser 

 
På direktionsmötet i mars 2017 redogjordes för kunskapsresultaten i 
förbundet i jämförelse med riket och några andra skolor i vårt närområde. 
Direktionen uppmärksammades på att kunskapsresultaten för förbundets 
Barn och fritidsprogram samt Vård- och omsorgsprogram avviker negativt 
i riksjämförelsen. 
 
Direktionen uppdrog vid senare tillfälle åt förbundsdirektören (§ 33, 
2017-05-30) dels att sätta samman en lämplig arbetsgrupp med syfte att 
närmare analysera resultaten och orsakerna till de sviktande 
kunskapsresultaten, dels att återkomma med ett förslag på åtgärder som 
kan antas förbättra lärandet och kunskapsresultaten på programmen.  
 
Vid sammanträdet 2017-10-17, § 56, beslutade direktionen att ärendet 
skulle återupptas för beslut om eventuella åtgärder i samband med 
beslutet om Mål- och resursplan för 2018. 
 
 
Direktionens beslut 
 
Genom det av direktionen fattade inriktningsbeslutet om att arbeta vidare 
mot en samlokalisering av Vård- och omsorgsprogrammet på Nils 
Ericsonsgymnasiet och en samlokalisering av Estetiska programmet på 
Birger Sjöberggymnasiet, kommer resurser i form av ekonomiska medel 
att frigöras.  
 
Direktionen beslutar att dessa resurser, alternativt delar av dessa 
resurser, skall användas till Barn och fritidsprogrammet och Vård- och 
omsorgsprogrammet som ett led i att förbättra kunskapsresultaten inom 
dessa program. 
 
 
 
Protokollsutdrag 
rektorer 
ekonomiavdelningen 
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§ 81    Dnr 2017/00003 

  
Förbundsdirektören informerar 
 
Teknikcollege 
 
Det är dags att göra en ny ansökan om fortsatt certifiering för 
Teknikcollege. Ansökan gäller för en period om fem år. Ärendet var uppe 
på dagordningen vid senaste ägarsamrådet den 4 december, och båda 
medlemskommunerna ställde sig positiva till en fortsättning  

 
Nationella idrottsutbildningar (NIU) samt den riksrekryterande 
estetutbildningen (MUV) 
 
Vid nästa sammanträde i januari kommer de nationella 
idrottsutbildningarna, d v s bandy, fotboll och badminton att finnas på 
dagordningen. Direktionen skall då ta ställning till om nya ansökningar 
skall göras. Detsamma gäller den riksrekryterande musikestetiska 
utbildningen, Musikutbildning Vänersborg, MUV, eller som den också 
kallas - orkestermusikerprogrammet. Nya ansökningar skall inlämnas till 
Skolverket senast 31 januari. 
  
Tack 

 
Förbundsdirektören tackade för ett bra år. Det är nu andra året som 
förbundet går med plusresultat och nu vilar på en stabil grund inför 2018. 
Elevresultaten har inom flera områden förbättrats, vilket är ett bevis på 
att det systematiska kvalitetsarbetet börjar visa resultat. 
 
 
 
 

   
  Direktionens beslut 

 
Direktionen noterar informationen. 
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 § 82    Dnr 2017/00004 
  

Meddelanden 
 
Meddelandelista för perioden 2017-11-14–2017-12-04 redovisas enligt 
bilaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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 § 83    Dnr 2017/00005 
 

 Delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut för perioden 2017-11-14–2017-12-04 redovisades 
enligt bilaga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Direktionens beslut 
 

 Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 
 2017-11-14–2017-12-04 enligt bifogat underlag. 
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Avslutning 
 
Ordföranden tackade för det gångna året och bad i samband med detta 
förbundsdirektören att framföra ett tack till all personal för väl utfört arbete under 
året. 
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