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Här eller där?  



Bakgrund till rapporten 

Syftet med bildandet av Kunskapsförbundet var att Vänersborg och Trollhättan såg möjlighet 
att genom samordning och samarbete effektivisera sin gymnasie- och vuxenutbildning så att 
utbildningarna både blev billigare att driva och bättre kvalitetsmässigt. Naturligt minskat 
elevunderlag på gymnasieskolorna i kombination med ökad konkurrens från andra 
skolaktörer ledde till förverkligandet av Kunskapsförbundet, som öppnade sin verksamhet 
den 1 januari 2013.  

Vid bildandet tog Kunskapsförbundet över ett ekonomiskt underskott på nästan 30 miljoner 
kronor från kommunernas verksamheter. Kunskapsförbundet har jobbat för att minska 
underskottet som ska vara borta den 1 januari 2016, vilket under en treårsperiod handlar om 
cirka 50 miljoner kronor. Förbundet har sparat 20 miljoner genom att gå ur lokaler och slå 
samman utbildningar.  

Under de tre första åren har Kunskapsförbundet gått med underskott eller fått tillfälligt 
utökat förbundsbidrag vilket har mildrat konsekvenserna av underskottet. Från och med 
budgetåret 2016 ska budgeten vara i balans utan extra förbundsbidrag. Det har lett till att 
förbundet gör en omfattande personalneddragning på gymnasiet inför hösten 2015 eftersom 
inga beslut om att lämna fler kostnadsdrivande lokaler finns. Under sommaren 2015 går 
Kunskapsförbundet från en lärartäthet på 8,9 lärare per 100 elever på gymnasiet till en 
lärartäthet på 7,5 lärare per 100 elever, något som kan medföra risker för både 
utbildningskvalitet och arbetsmiljö.  

Förbundets direktion och medlemskommunerna är ense om att en långsiktig lösning måste 
till för att lösa förbundets ekonomi och få en god kvalitet för Tvåstads elever. Det här påpekar 
också Skolinspektionen som nyligen gjorde en regelbunden tillsyn av Kunskapsförbundets 
verksamhet. För att få till goda lösningar behöver det tas ett helhetsgrepp kring 
utbildningarnas lokalisering.   

 
Uppdraget till direktionen 

Kommunalråden från Trollhättans stad och Vänersborgs kommun samt Kunskapsförbundets 
presidium samråder några gånger per år om principiellt viktiga frågor gällande 
Kunskapsförbundet. Vid ägarsamrådet den 27 maj 2015 gav kommunalråden 
Kunskapsförbundets direktion i uppdrag att: 

snarast utreda om och hur det går att lämna fastigheterna:  
- Elefanten  
- Vänerparken 

Kunskapsförbundets direktion har därefter gett förbundsdirektören i uppdrag att senast den 
23 juni presentera en rapport som beskriver ovanstående samt visar på olika alternativ till 
lösning. Rapporten ska fungera som ett bra diskussionsunderlag för politikerna. Om beslut 
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... redovisa effekterna av att 
koncentrera verksamheten ...



om något av de föreslagna alternativen tas kommer detta att behöva utredas mer noggrant 
inför genomförandet.  

Den här rapporten utgår endast från kostnadseffektivitet samt utbildningskvalitet för 
eleverna. Andra aspekter som är viktiga frågor för medlemskommunerna, exempelvis 
samhällsservice eller kommunal profilering, beskrivs inte i den här rapporten.  
 
 

Förutsättningar - statistik och prognoser 

När Kunskapsförbundet bildades hade gymnasieskolan 84 065 m² lokalyta vilket innebar 
cirka 30 m² per elev i genomsnitt (beräknat på 2 830 elever hösten 2013). Från 
förbundsstarten fram tills i dag har beslut tagits om att lämna en del lokalyta. När dessa 
flyttar är verkställda har den totala lokalytan minskat med 22 458 m². Det innebär en 
sänkning till cirka 22 m² per elev i genomsnitt med samma elevantal. De här siffrorna kan 
jämföras med den genomsnittliga lokalytan som fanns i kommunerna innan förbundets 
bildande. Åren 2006 - 2008, när antalet gymnasieelever var som störst, var den 
genomsnittliga siffran 17 m² per elev vilket är i paritet med det senaste måttet som finns för 
hela riket.  

För att bedöma framtida behov av lokaler för gymnasieskolan är det nödvändigt att 
analysera befolkningsprognoserna. Statistik från utbildningsförvaltningarna i 
Vänersborgs kommun och Trollhättans stad, samt SCB:s senaste befolkningsstatistik över 
antal ungdomar och barn folkbokförda i Trollhättan och Vänersborg, visar att det totala 
antalet ungdomar i åldern 16-18 år i de båda kommunerna beräknas variera mellan 3150 
och 3455 individer under perioden år 2015-2030. De senaste åren har cirka 70 % av 
ungdomarna i Tvåstad valt gymnasieutbildningar inom Kunskapsförbundet. Arbetet kring 
att få fler av ungdomarna i kommunerna att välja förbundets utbildningar fortsätter och i 
prognosen över kommande år beräknas det totala antalet elever i förbundets 
gymnasieskolor på 75 % av totalbefolkningen i åldrarna 16-18 år. Inströmningen av elever 
från andra kommuner uppskattas till cirka 300 elever per år. I diagrammet nedan 
synliggörs elevprognoserna baserat på befolkningsstatistiken fram till år 2030. 
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Utifrån hur befolkningssammansättningen i de båda kommunerna ser ut idag finns det 
inget som tyder på att de stora elevkullarna som gick igenom gymnasiet i mitten av 00-
talet kommer återkomma inom en överskådlig framtid. Dock finns alltid en viss osäkerhet 
i prognoserna eftersom exempelvis migrationen i kommunerna och förändrat intresse för 
förbundets utbildningar bland ungdomar i andra kommuner kan påverka elevantalet. 
Även om händelser inträffar, som innebär ett större antal elever framöver än vad som 
finns i kommunerna idag, kommer det totala elevantalet kommande år sannolikt inte att 
innebära att lokalernas kapacitet överskrids.  

Ett elevantal som idag (cirka 2700 elever) skulle exempelvis kunna inrymmas i Magnus 
Åbergsgymnasiet och Birger Sjöberggymnasiet om vi använder lokalerna optimalt. 
Lokalutnyttjandet blir i sådana fall ungefär som när elevantalet var som störst, cirka 17 m² 
per elev.  

Vuxenutbildningen hade 12 194 m² lokalyta när förbundet bildades. Inom vuxenutbildningen 
är det svårt att räkna kvadratmeter per elev eftersom utbildningarnas upplägg och elevens tid 
i skolan skiljer sig markant från gymnasieutbildningen. Antal elever är långt många fler än 
antalet heltidsplatser, då många studerar enstaka ämnen eller på distans. Elevantalet inom 
vuxenutbildningen varierar över åren men enligt bedömningar så behöver vuxenutbildningen 
ungefär samma antal kvadratmeter även fortsättningsvis, under förutsättning att 
verksamheten bedrivs i flexibla lokaler som snabbt kan förändras och anpassas utifrån 
förändringarna i vuxenutbildningens utbildningsutbud.  
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Upplever en underskattning av 
förväntad expansion ...



Det räcker med tre skolhus 

Kunskapsförbundet disponerade cirka 96 000 m² när förbundet startade. Fram till i dag har 
beslut tagits om att lämna cirka 22 000 m² varav några lokaler redan tömts. Det kommer att 
leda fram till cirka 74 000 m² (se tabell 1). Det totala behovet uppskattas till cirka 60 000 m² 
med hänsyn tagen till prognostiserad framtida elevutveckling samt en viss marginal i 
händelse av större ökning än förväntat (se tabell 2).   

Det innebär att Kunskapsförbundets verksamhet skulle rymmas i de tre huvudbyggnaderna 
som i dag är Birger Sjöberggymnasiet (22 773 m²), Nils Ericsonsgymnasiet, fastigheten 
Bolagskvarnen, (14 530 m²) samt Magnus Åbergsgymnasiet (22 733 m²). Tillsammans utgör 
de här tre skolhusen cirka 60 000 m². 

Tabell 1. Kunskapsförbundets lokalyta 

Lokaler   

Birger Sjöberggymnasiet 3 22 773 m² 

Nils Ericsonsgymnasiet, Bolagskvarnen 
(dvs exklusive Elefanten) 

14 530 m² 

Magnus Åbergsgymnasiet 22 733 m² 

  

Elefanten 7 006 m² 

  

Vänerparken  

Vuxenutbildning  5 463 m² 

Estetprogrammet  1 296 m² 

Förbundskontoret  695  m² 

Summa 74 496 m²  

 

Tabell 2. Möjlig minskning av Kunskapsförbundets lokaler 

 Fattade beslut Möjlig minskning 

Kvadratmeter 2013  96 259 96 259 

Kvadratmeter 2017 73 801* 60 036 

Minskning kvm 22 458 36 223 

Siffrorna i tabellen är exklusive lokalytan för förbundskontoret. 
*Den fulla ekonomiska effekten för lämnade lokaler uppnås år 2017. 
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Går det att lämna Elefanten?   

I dag finns tre gymnasieprogram i fastigheten Elefanten, nämligen Industritekniska 
programmet, VVS- och fastighetsprogrammet samt delar av Introduktionsprogrammen. Det 
går att lämna fastigheten Elefanten eftersom verksamheten som i dag bedrivs i lokalerna går 
att inrymma i de tre kvarvarande skolhusen.  

Industriprogrammet går att förlägga i befintliga lokaler på Birger Sjöberggymnasiet 
alternativt på Magnus Åbergsgymnasiet men där krävs i så fall omfattande ombyggnad och 
anpassning som medför större kostnader.  

Omfattningen av den stora maskinpark som i dag finns i Elefanten går inte att fullt ut 
återskapa på Birger Sjöberggymnasiet eller Magnus Åbergsgymnasiet men om de senaste 
årens låga intresse håller i sig, vilket det tyder på, så räcker lokalerna i de övriga skolhusen 
till och har marginal för fler elever. Tillgången till utrustning är mer begränsad på Birger 
Sjöberggymnasiet och Magnus Åbergsgymnasiet än den som i dag finns i Elefanten men detta 
kan kompenseras genom att eleverna får tillgång till modern utrustning ute i industrin och på 
företag. Så fungerar det redan i dag och dialog förs med branschen om att utveckla detta 
ytterligare.   

Vad gäller VVS- och fastighetsprogrammet så finns möjlighet att flytta till Magnus 
Åbergsgymnasiet med viss anpassning av lokalerna där. Även detta program har goda 
möjligheter att förlägga mer undervisning än idag ute i industrin och på företag.  

Med viss anpassning av lokalerna, kan de delar av Introduktionsprogrammen som i dag finns 
i Elefanten flytta till Magnus Åbergsgymnasiet där redan övriga inriktningar av programmet 
finns.  

 

Går det att lämna Vänerparken?  

I dag finns vuxenutbildning och delar av Estetiska programmet samt förbundskontoret i 
fastigheten Vänerparken. Det går att lämna Vänerparken eftersom verksamheterna som i dag 
bedrivs i lokalerna går att inrymma i de tre kvarvarande skolhusen. Vuxenutbildningarna 
som i dag bedrivs i Vänerparken går att flytta till vilket av de tre skolhusen som helst om man 
ser till lokalyta. Estetiska programmet, inklusive spetsutbildningen i musik, går att flytta till 
Magnus Åbergsgymnasiet, Birger Sjöberggymnasiet eller Nils Ericsonsgymnasiet men för att 
inrymma utbildningen i de två sistnämnda skolhusen krävs viss ombyggnad och 
lokalanpassning.  

De lokaler som i dag används i Vänerparken för Estetprogrammet, inklusive 
spetsutbildningen, är ljudisolerade och anpassade i storlek. Det finns åtta mindre 
övningsrum och tre större salar som används av programmet och i dag samordnas lokaler 
och musikutrustning med Musikskolan i Vänersborg. En möjlighet kan vara att lämna största 
delen av Vänerparken men att hyra specialanpassade lokaler per timma.   

Vad gäller förbundskontoret kan det placeras i något av de tre skolhusen, men mindre eller 
större lokalanpassning behöver göras beroende på val av lokal. Förbundskontoret kan 
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givetvis också placeras i externa lokaler. Självklart innebär den här lösningen att en mindre 
eller större del av den kostnadseffekt man vill uppnå då äts upp av den nya hyran. 

 

Helhetslösning - alternativ 

Vi kan konstatera att både Elefanten och Vänerparken kan lämnas och alla 
Kunskapsförbundets verksamheter inrymmas i de tre kvarvarande skolhusen. För att det här 
ska bli möjligt krävs ett rambeslut om inriktning där beslutsfattarna tar ställning till några 
avgörande utgångspunkter. Frågor att ta ställning till är: hur många skolhus ska inrymma 
gymnasieverksamhet och hur många skolhus ska inrymma vuxenutbildning? Vad blir bäst för 
eleverna? Finns det för medlemskommunerna andra aspekter som är viktiga att väga in och 
värdera? 

Den här rapporten identifierar tre möjliga viljeinriktningar att ta ställning till. Beroende på 
vilken inriktning som väljs så medger den i sin tur flera olika lösningar hur utbildningar kan 
placeras.  
 

Övergripande inriktningar: 

1) Vuxenutbildning på en skola samt gymnasieutbildning på två skolor. 
 

2) Vuxenutbildning på två skolor samt gymnasieutbildning på tre skolor. 
 

3) Vuxenutbildning på tre skolor samt gymnasieutbildning på tre skolor.  
 
 
 
Alternativ 1  
Vuxenutbildning på en skola samt gymnasieutbildning på två skolor 
 
Det här alternativet är det mest kostnadseffektiva av de tre. Alternativ ett handlar om att 
renodla verksamheten och välja en skola för all vuxenutbildning samt två skolor för 
gymnasieverksamhet och inga dubbla gymnasieprogram. Det mest kostnadseffektiva 
förslaget är i så fall att förlägga all vuxenutbildning i lokalerna som idag utgörs av Nils 
Ericsonsgymnasiet. Det beror på två saker: i renoveringen av lokalerna på Nils Ericson har 
stora delar av skolan redan byggts om och anpassats för vuxenutbildningens behov av 
exempelvis studiehall och enskilda studieplatser. Dessutom är stora investeringar redan 
nedlagda på att anpassa delar av Magnus Åbergsgymnasiet och Birger Sjöberggymnasiet till 
gymnasieprogram som kräver specifika lärmiljöer, till exempel Fordonsprogrammet på 
Birger Sjöberggymnasiet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Magnus 
Åbergsgymnasiet. Om all vuxenutbildning ska förläggas på Nils Ericson behöver de tre 
gymnasieprogram som idag finns på skolan flytta till de två övriga skolhusen. Beträffande 
detta finns flera olika alternativ att välja mellan.  
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Möjlig besparing  
Det som gör alternativ ett till det mest kostnadseffektiva handlar om minskade 
hyreskostnader men också om att förbundet då kan göra större rationaliseringar vad gäller 
exempelvis måltidsverksamhet, idrottshall och övrig samordning, av till exempel personal, 
inom både vuxenutbildningen och gymnasieverksamheten.  
 
Bedömningen är att alternativ ett innebär en kostnadsbesparing på 14-18 miljoner kr per år.  
 
 
 
Alternativ 2  
Vuxenutbildning på två skolor samt gymnasieutbildning på tre skolor 
 
Det här alternativet innehåller flera olika möjligheter. En är att förlägga vuxenutbildning i 
Nils Ericsonsgymnasiets lokaler samt Birger Sjöberggymnasiet lokaler. Den här lösningen 
innebär att ett eller flera gymnasieprogram måste flyttas från Birger Sjöberggymnasiet för att 
bereda plats för vuxenutbildning. I vilken omfattning avgörs av hur stor vuxenutbildning som 
ska få plats på Birger Sjöberg.  
 
En annan möjlighet är att förlägga vuxenutbildningen på Nils Ericsonsgymnasiet samt i en 
extern lokal i Vänersborgs kommun men detta innebär ökade hyreskostnader som är 
beroende av hur stor lokal man behöver hyra. Självklart innebär den här lösningen att en 
mindre eller större del av den kostnadseffekt man vill uppnå äts upp av den nya hyran.  
 
En tredje möjlighet är att förlägga vuxenutbildning i Nils Ericsonsgymnasiets lokaler samt i 
Magnus Åbergsgymnasiets lokaler. Den här lösningen innebär troligen att ett eller flera 
gymnasieprogram behöver flyttas från Magnus Åbergsgymnasiet men lösningen är beroende 
av andra beslut, exempelvis var Industriprogrammet kan förläggas. Om vuxenutbildningen 
förläggs till Magnus Åbergsgymnasiet eller Birger Sjöberggymnasiet behöver lokalerna 
anpassas efter de vuxenstuderandes behov som till exempel en studiehall som gör att elever 
kan studera på flera utbildningsnivåer, från SFI till högskola, till exempel på kvällstid med 
stöd av en lärare.  
 
Beträffande gymnasieutbildningarna så finns olika möjligheter att förlägga programmen i tre 
skolhus. Lösningen påverkas av hur, och i vilken omfattning, man placerar 
vuxenutbildningen. Det gäller här att hitta en helhetslösning som möjliggör att alla 
verksamheter får plats utan att förlora kvalitet, och detta måste i så fall utredas vidare.  
 
Möjlig besparing 
Alternativ två innebär kostnadsbesparingar gällande hyran men det tillkommer nya 
kostnader för att anpassa lokalerna när vuxenutbildningen och gymnasieprogram behöver 
inrymmas på nya ställen och det ger mindre möjligheter till rationaliseringar jämfört med 
alternativ ett.  
 
Bedömningen är att alternativ två innebär en kostnadsbesparing på 5-9 miljoner kr per år. 
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Alternativ 3  
Vuxenutbildning på tre skolor samt gymnasieutbildning på tre skolor 
 
Det här alternativet innehåller olika varianter att placera såväl gymnasieutbildningar som 
vuxenutbildningar inom de tre skolhusen. Genom att dela upp den vuxenutbildning som i 
dag finns inom Kunskapsförbundet på alla tre skolhusen så kan delar av dagens struktur av 
gymnasieutbildningarna behållas. 
 
Alternativet medför dock att vuxenutbildningen får ökade kostnader eftersom det minskar 
möjligheten till effektivt lokalutnyttjande och samordning av personella resurser. Exempelvis 
behöver man rusta alla tre skolhusen efter specifika vuxenutbildningsbehov såsom bibliotek, 
studievägledning och tillgången till sociala ytor. Precis som i alternativ två behöver lokalerna 
anpassas efter de vuxenstuderandes behov så att elever kan studera på flera 
utbildningsnivåer och på olika tider.  
 
Konsekvenserna för vuxenutbildningen är också att det blir en splittrad verksamhet, något 
som Skolinspektionen problematiserade vid sin regelbundna tillsyn 2014. Skolinspektionen 
framhåller att en sammanhållen vuxenutbildning betraktas som någonting positivt och att en 
splittrad verksamhet kan innebära att vuxenutbildningen får svårare att leva upp till 
skolförfattningarnas krav. Alternativ tre innebär också att det blir en blandning av 
gymnasieungdomar och vuxenstuderande i samma lokaler med dess för- och nackdelar. 
 
Sammantaget innebär alternativ tre att alla våra tre skolhus måste rustas för både 
vuxenutbildningens och gymnasieskolans specifika behov vilket gör alternativet till det minst 
kostnadseffektiva.  

 
Möjlig besparing 
Alternativ tre innebär kostnadsbesparingar gällande hyran men det tillkommer många nya 
kostnader för att anpassa lokalerna när vuxenutbildningen och gymnasieprogram behöver 
inrymmas på flera ställen och det ger få möjligheter till rationaliseringar jämfört med 
alternativ ett.  
 
Bedömningen är att alternativ tre innebär en kostnadsbesparing på 0-7 miljoner kr per år. 
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Kommentarer och rekommendationer utifrån kvalitet, 
attraktivitet och effektivitet 

 
Att vara en kostnadseffektiv utbildningsanordnare innebär att ta ett samhällsansvar. Att 
uppnå så hög kvalitet som möjligt i förhållande till de skattepengar som investeras är en 
självklarhet för offentliga aktörer. Beslut som leder fram till en kvalitativ skola behöver vara 
långsiktiga och kräver ibland förändringar som inte alltid är så populära i stunden. I det 
långa loppet är en skola med hög utbildningskvalitet den mest avgörande 
attraktivitetsfaktorn för såväl elever, deras föräldrar som för skolans personal.  
 
Erfarenheten hittills när vi slagit samman gymnasieprogram är att det varit få negativa 
reaktioner från elever. Det man reagerat på är i så fall att information om ändringar i utbudet 
kommit nära inpå terminsstart. I viss mån har personal uttryckt oro inför sammanslagningar 
då dessa ibland medfört byte av arbetsplats, arbetskamrater eller chef. Efter genomförande 
har vi kunnat se att oro istället har bytts till positiva upplevelser kring möjligheter till 
samarbete och nytänk. Vi kan också se att sammanslagning av gymnasieprogram tar bort den 
interna konkurrensen om elever och personal som ibland uppstår när samma program finns 
på två skolor.  
 
I dag har Kunskapsförbundet drygt 70 % av marknadsandelarna i Tvåstad vad gäller 
gymnasieutbildningar. Sammanslagning eller flytt av program tycks inte ha påverkat 
intresset för dessa utbildningar i någon negativ bemärkelse.  
 
Det som styr ungdomars val av gymnasieutbildning är i första hand intresse och drömmar 
om framtiden. För en del ungdomar spelar närheten till skolan roll men det verkar inte vara 
en avgörande faktor. Det kommer alltid att finnas ungdomar som söker alternativ till den 
stora kommunala gymnasieskolan och målet är ju heller inte att ”äga” hela marknaden utan 
att kunna erbjuda den utbildning som passar varje elev bäst.  
 
Stora enheter och sammanhållna verksamheter borgar för bättre utbildningskvalitet. Varför 
då? Därför att det skapar bättre möjligheter för likvärdighet för eleverna, kollegialt lärande 
för lärarna, ett nära och synligt pedagogiskt ledarskap, bättre service till lärare och elever och 
att säkra upp att lärares behörigheter räcker till för de kurser som ska bedrivas inom 
skolhuset.  
 
Små enheter i olika skolhus, som vid uppdelade gymnasieprogram, medför större risker för 
framtida programflyttar då elevunderlaget sviktar. Detta är något som Skolinspektionen såg 
som en utmaning för Kunskapsförbundet i det pågående uppbyggnadsskedet.  
 

”När nu ytterligare omorganisationer planeras förutsätter  
Skolinspektionen att huvudmannen skapar en långsiktigt hållbar 
skolenhetsorganisation som möjliggör en kontinuerlig ledning av  
utbildningen och uppföljning av resultaten.”  
(Skolinspektionens beslutsmeddelande 2014-11-13.) 
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Alternativ tre innebär en splittrad verksamhet för både vuxenutbildning och 
gymnasieutbildning. Eftersom alla tre skolhusen då måste rustas och anpassas för olika 
skolformer och elevbehov är det tveksamt om detta sparar några pengar över huvudtaget. Om 
alternativ tre trots detta är något som politikerna förespråkar är det troligtvis billigare att 
behålla nuvarande vuxenutbildning i Vänerparken.  
 
Alternativ två kan antingen likna alternativ ett eller alternativ tre i större eller mindre 
omfattning. Skillnaden blir hur stor kostnadsbesparing som är möjlig. Alternativ två är alltså 
att anse som en kompromiss av alternativ ett och alternativ tre.  
 
Vi kan slå fast följande, det är alltid mest ekonomiskt att inte ha mer lokalyta än vad en 
verksamhet behöver. Det är nästan alltid mer kostnadseffektivt att samordna en verksamhet 
på en geografisk plats än att dela upp den på två eller flera. Fasta kostnader, såsom 
utrustning och hyror, är exempel på vinster man kan göra genom att inte dela upp 
verksamheter i flera lokaler.  
 
Alternativ ett är det mest kostnadseffektiva förslaget till rambeslut samtidigt som det är mest 
gynnsamt för utbildningskvaliteten. Om detta är förbundsledning, rektorer och enhetschefer 
i Kunskapsförbundet helt överens. Oavsett vilket beslut som fattas så vill vi betona vikten av 
att det är ett långsiktigt beslut som ger en tydlig riktning för Kunskapsförbundet. 
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