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§ 56    Dnr 2019/00034 
  

Ekonomi – anpassningar till nytt ekonomiskt läge. Beslut om 
minskat programutbud. 

 
De ekonomiska förutsättningarna för Kunskapsförbundet har förändrats från 
och med 2019. Kostnaderna har ökat och intäkterna har minskat.  Förbundet 
behöver göra anpassningar och neddragningar motsvarande 33 mkr under 
innevarande år. Inför nästa budgetår kommer fler åtgärder att behöva vidtas. 
Prognosen visar att det fattas ytterligare 15 mkr 2020. Inför 2021 är 
prognosen mer osäker, men en uppskattning visar att kostnaderna behöver 
minskas med ytterligare 10 mkr för att nå balans. Totalt sett handlar det om 
anpassningar och neddragningar som uppgår till sammanlagt 58 mkr. 
Kunskapsförbundet omsätter idag cirka 700 mkr. 
 
Inför 2021 och senare behöver utbildningsutbudet anpassas 
 
De åtgärder som hittills vidtagits, såsom minskning av personal, räcker inte 
för att förbundet ska kunna vara i ekonomisk balans de kommande åren. så 
Det finns små möjligheter att dra ned ytterligare på personal. Därför måste 
utbildningsutbudet ses över. En process med att minska utbudet tar tid. De 
elever som påbörjar en utbildning har rätt att slutföra den. Det innebär att 
det kommer att ta 3 år innan den ekonomiska effekten av ett minskat utbud 
ger resultat fullt ut i form av lägre kostnader. Det i sin tur gör att besluten 
måste fattas skyndsamt. Utbildningar som inte ska erbjudas inför läsåret 
2020/2021 bör rimligtvis inte finnas med i det informationsmaterial som 
skickas ut i början av hösten 2019. 
 
En grundprincip är att så långt det är möjligt spara på lokaler framför 
personal, då den är den viktigaste förutsättningen för att upprätthålla god 
kvalitet. 
 
Johan Olofson föredrog ärendet. 
 
Direktionens behandling av ärendet 
 
Direktionen ajournerade sig 13.00-13.45 och förde diskussioner gruppvis. 
 
Efter ajourneringen yrkade Lutz Rininsland (V) avslag på beslutsförslaget i 
sin helhet. Genom acklamation fann ordföranden att förslaget om minskat 
programutbud vunnit flest röster. Votering begärdes. 
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Följande beslutsordning fastställdes: de som röstar ja till förslaget om 
minskat utbildningsutbud röstar ja. De som ställer sig bakom förslaget från 
Lutz Rininsland röstar nej. 
 
Efter voteringsomgången hade förslaget om minskat utbildningsutbud vunnit 
med 12 röster mot 1 (se bil 1). 

 
Direktionens beslut 
 
Kunskapsförbundets direktion har tagit del av informationen angående det 
pågående arbetet och förslaget att minska utbudet.  
 
Direktionen fattar beslut om att följande utbildningar inte erbjuds från och 
med höstterminen 2020: 
 
 

1. Industritekniska programmet (IN) som finns på Nils 
Ericsonsgymnasiet. 

 
2. Estetiska programmet (ES) som finns på Birger Sjöberggymnasiet. 

 
3. Den riksrekryterande spetsutbildningen inom det Estetiska 

programmet (ESMUV) som finns på Birger Sjöberggymnasiet. 
 

4. Den nationella idrottsutbildningen för bandy (NIU) som idag finns på 
Birger Sjöberggymnasiet. 

 
5. Den nationella idrottsutbildningen för badminton (NIU) som idag finns 

på Magnus Åbergsgymnasiet. 
  
 
Protokollsanteckning 
Direktionen var enig om att foga följande anteckning till protokollet: 
 
Under rådande ekonomiska förutsättningar, där våra respektive 
medlemskommuner ej tillskjutit de medel som behövs för fortsatt drift, anser 
vi detta vara enda möjliga utväg, att göra dessa nedskärningar, då vi ej klarar 
detta inom befintlig ram. 
 
Protokollsutdrag 
Vänersborgs kommun 
Trollhättans stad 

  


