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Ägarsamråd 
 
 
Minnesanteckningar förda vid Ägarsamråd (presidierna i kommunstyrelsen för 
Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun samt Kunskapsförbundet Väst). 
 
Tid: 8 februari 2019 kl 13.30-15.15 
Plats: Lokal Vänersborg, Kommunhuset i Vänersborg  
 
 
Närvarande:  
För Vänersborgs kommun: Gunnar Lidell 
   Bo Carlsson 
 
   Thomas Sannemalm, ekonomichef 
 
För Trollhättans Stad:  Paul Åkerlund 
   Monica Hanson 
   Peter Eriksson 
 
   Ulrika Strandroth Frid, stadsdirektör 
   Dan Jonasson, ekonomichef 
   Remigiusz Bielinski, politisk sekreterare (M) 
 
För Kunskapsförbundet Väst:  Maud Bengtsson 
   Madelaine Karlsson 

Henrik Josten 
 
   Johan Olofson, förbundsdirektör 
   Marie Nordvall, ekonomichef 
   Jan-Erik Aronsson, verksamhetschef vuxenutbildningen 
   Marit Hansson, mötessekreterare 
 
1 Val av justerare 
 
Gunnar Lidell utsågs att justera dagens anteckningar. 
 
2 Minnesanteckningar från föregående möte 
 
Inga synpunkter på dessa. Anteckningarna läggs till handlingarna. 
 
3 Ekonomi 
 
Marie Nordvall presenterade resultatet av årsredovisningen 2018. Sammantaget visar 
resultatet + 2,9 Mkr. 
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Johan Olofson gav en kort tillbakablick på förbundets ekonomiska historia. Det är nu tredje 
året som årsredovisningen visar ett positivt resultat. Innevarande år förväntas däremot bli en 
ekonomisk utmaning, såsom läget ser ut just nu. Minskade statsbidrag, förestående 
lågkonjunktur och nya friskolor i närområdet är några av de omständigheter som kommer att 
påverka den ekonomiska utvecklingen. En strategisk grupp har startats inom förbundet för att 
arbeta förebyggande, då anpassningsåtgärder måste vidtas redan nu. Den strategiska 
gruppen jobbar verksamhetsvis och enhetsvis. Lärartätheten ligger idag på 8,3 lärare per 100 
elever. Förbundsdirektören påpekade att en lärartäthet under 8 inte är att rekommendera. 
 
Marie Nordvall gick därefter in på finansiering och budget för förbundet. Angående elever 
som är i gymnasieålder märks en ökning av antalet som söker till andra kommuner, men 
främst till friskolor i närområdet, varav friskolorna i Trollhättans kommun lockar flest av dessa. 
Nuvarande finansieringsmodell innebär att för varje elev som förbundet får utöver beräknat 
antal måste det sparas i egen verksamhet. Tillkommer gör också de elever som går fler år i 
skolan, 4-6 år, för vilka förbundet också saknar täckning. 
 
De nya naturbruksskolorna i Nuntorp respektive Swedenborg i Trollhättan (Realgymnasiet) 
kommer att innebära stora kostnader, eftersom ingen skatteväxling med regionen sker för 
naturbruksskolor inom Västra Götalandsregionen enligt det nya avtalet. Detta innebär att 
förbundet betalar full pris, d v s mellan 200 000 – 300 000 kr per elev. För 
naturbruksgymnasier i exempelvis Halland blir prislappen ca 100 000 kr. Många elever har 
sökt till Realgymnasiet. Som det ser ut i antagningsstatistiken nu är det bara elever från 
Trollhättan och Vänersborg som blivit antagna, vilket gör att förbundet finansierar all 
utbildning där till hösten 2019. Kunskapsförbundet påtalade de kostnadsproblem som kan 
komma att uppstå genom det nya avtalet, och det är det som nu visar sig. 
 
Medlemskommunerna uppmanade därvid förbundet att noggrant dokumentera utfallet av 
avtalet. 
 
Förbundsdirektören avslutade punkten med att understryka att Kunskapsförbundet jobbar på 
för att hålla budgeten i balans även 2019, men flaggar för att det inte med hundra procents 
säkerhet finns en garanti för at det lyckas denna gång. 
 
4 Antagningen inför hösten 
 
Punkten utgick, då antagningsstatistik diskuterats och redovisats under föregående punkt. 
 
5 Vuxenutbildningen 
 
Jan-Erik Aronsson inledde med att berätta att tre av fyra sökta yrkeshögskoleutbildningar 
beviljats förbundet. 
 
Angående yrkesvux behövs nya ekonomiska tillskott för att upprätthålla nivån under året. En 
tjänsteskrivelse har inlämnats till medlemskommunerna med anledning av detta. 
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Det finns tendenser till att fler yrkesvuxplatser kommer att behövas, exempelvis inför en 
eventuell företagsetablering i Trollhättan. Även det s k jobbspåret behöver utökas. 
 
Gymnasielagen kommer att göra att flera får chans till studier. Redan nu finns studerande 
inom vuxenutbildningen som genom gymnasielagen beviljats plats. Verksamhetschefen 
understryker att många nyanlända lämnar gymnasiet i juni och kommer att vilja studera. 
Prognosen är att omkring 120 heltidsplatser behövs till dessa. Det kan också komma att bli 
fler, som inte tidigare synts i systemet. Frågan blir om förbundet skall ta emot dessa trots 
avsaknad av finansiering? 
 
Kunskapsförbundet föreslås ta fram en plan för organisering av utbildningen som ryms inom 
ramen för gymnasielagen. 
 
Beträffande uppdragsavtalen är det stor tillströmning till grundläggande vuxenutbildning 
(GRUV) och det antal platser som beställts från medlemskommunerna kommer inte att räcka 
till. Frågan blir här om eleverna skall ställas på kö eller om ett överskridande av budgeten 
skall göras? 
 
Dialog på tjänstemannanivå skall föras. 
 
6 Övriga frågor 
 
Uppdrag fördelningsmodell för vuxenutbildningen. En översyn pågår av grunden för 
fördelningen av pengar. Thomas Sannemalm uppger att modellen diskuterats på 
tjänstemannanivå inför år 2021. 
 
Johan Olofson påpekar att tidsplanen gällande uppdragsavtal för vuxenutbildningen i 
dagsläget vållar bekymmer 
 
Medlemskommunerna uppdrar åt sina ekonomichefer att hitta ett mer lätthanterligt system för 
fördelning. 
 
7 Nästa möte 
 
Nästa möte planeras äga rum den 23 maj, då i Sjuntorpsrummet, stadshuset i Trollhättan. 
 
 
Paul Åkerlund  Gunnar Lidell 
Ordförande   Justerare 
 
 
Maud Bengtsson 
Kunskapsförbundet Väst 
 
 
Marit Hansson 
Sekreterare 


