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 Plats    Sal 438 Vänerparken 5, Vänersborg 

 Tid   Tisdag 27 mars 2018, kl 08.30-11.40 

 
 Beslutande  Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ersättare  Enligt närvarolista, sid 2  
 
 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ärendelista  Sid 3 
 
 Utsedd att justera Theodor Ahrenberg  
 
 
 Paragrafer   21-29 
 
 
 Underskrifter   
 Sekreterare  ............................................................................................ 
   Marit Hansson  
 
 
             Ordförande  ............................................................................................. 
   Maud Bengtsson 
 
 
              Justerande  ............................................................................................. 
   Theodor Ahrenberg 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 ANSLAG/BEVIS 

     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag    

 Organ     Kunskapsförbundet Väst 
 Sammanträdesdatum  2018-03-27 

 Datum för anslags uppsättande   2018-04-09 
 Datum för anslags nedtagande   2018-05-07 

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  
Mats Häggner (C)  
Madelaine Karlsson (S) 
Johanna Juntti (S) 
Lena Eckerbom Wendel (M) 
Orvar Carlsson (KD) 
Lutz Rininsland (V) 
Kurt Karlsson (SD)  
Bengt Karlsson (S)  
Sven-Åke Strandlind (S)  
Jonas Nilsson (S) 
Sune Svensson (S)  
Theodor Ahrenberg (M) 

 
 
 
Sofia Lindholm (C) 2:e vice ordf 
 
 
 
Peter Göthblad (L) 
 
 
 
Erica Parkås (S) 
 
Tobias Sandberg (V) 
 
 

  Ersättare 
  Kjell Nilsson (S) 
  Anna-Karin Sandberg (MP) 
  Magdalena Hansson (VFP) 
  Jens Jönsson (MP) 
  Bedros Cicek (KD) 
  
  Personalföreträdare 
   
 
  Övriga deltagare  

 Mariella Niemi, rektor, § 23 
 Sara Emanuelsson, ekonom, § 25 
 Johan Olofson, förbundsdirektör 

  Marit Hansson, förbundssekreterare 
   
  
  
  
   
  
 
  
 
      
   
 
 
  
  
  



    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2018-03-27 
                                                                                                                                           Sid 3 
  

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

 
 
  
  
 Ärenden 
  

§ 21Ordföranden har ordet (Dnr 2018/00001) 
 
§ 22 Backspegeln (Dnr 2017/00060) 

 
§ 23 Utskrivningar från sfi enligt 7 kap 1 § 
vuxenutbildningsförordningen (Dnr 2018/00002) 

  
 § 24 Uppstart arbete med Mål- och resursplan 2019-2021 
(Dnr 2018/00021) 
 
§ 25 Internkontroll 2018 - förslag till kontrollmål (Dnr 2017/00046) 
 
§ 26 Revidering delegationsordning Kunskapsförbundet Väst  
(Dnr 2018/00022) 

  
§ 27 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2018/00003) 
 
§ 28 Meddelanden (Dnr 2018/00004) 
 
§ 29 Delegationsbeslut (Dnr 2018/00005) 
 
 
 
 
 
 
 
Val av justerare 
 

Theodor Ahrenberg (M) utsågs att jämte ordföranden justera 
protokollet.   
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§ 21     Dnr 2018/00001 
 
Ordföranden har ordet  
 
Ägarsamrådet som skulle ha ägt rum den 20 mars blev inställt. 
Den från Lutz Rininsland (V) inkomna motionen tas upp på nästa 
sammanträde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 22    Dnr 2017/00060 
 
Backspegeln 
 
Vid föregående sammanträde presenterades bland annat resultatet av den 
preliminära ansökningsomgången till gymnasiet. I samband med detta 
framkom också att antalet obehöriga sökande från grundskolan ökar och 
att allt fler behöver mer än tre år för att fullgöra sin gymnasieutbildning. 
Fler obehöriga kräver mer resurser och de som går mer än tre år i 
gymnasiet är ofinansierade i förbundets budgettilldelning. Fråga ställdes 
om huruvida medlemskommunerna informerats på ägarsamråd om 
behovet av resurser samt den ofinansierade delen. Utmaningarna som 
förbundet står inför har presenterats för medlemskommunerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 23    Dnr 2018/0004302 
 
Utskrivningar enligt 7 kap 1 §  
vuxenutbildningsförordningen 
 
Mariella Niemi, rektor för sfi inom Kunskapsförbundet Väst, kom till 
dagens sammanträde för att berätta om utskrivningar. Numera finns en 
rektor för hela sfi, d v s för både Vänersborg och Trollhättan. 
 
Direktionen har uppmärksammat att många utskrivningar sker i enlighet 
med 7 kapitlet 1 § i vuxenutbildningsförordningen. Paragrafen används då 
den studerande uteblivit från undervisningen mer än tre veckor i följd 
utan att anmäla orsak eller beviljats ledighet. Anledningarna kan vara flera 
till frånvaro såsom flytt, bristande kommunikation eller att den 
studerande i stället fått praktik.  
 
Ett förebyggande arbete har inletts. Bland annat har ett pilotprojekt 
sjösatts i form av en elevkonferens där studerande bjuds in samt 
representanter från kommunen och arbetsförmedlingen för att diskutera. 
  
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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 § 24    Dnr 2018/00021 

  
Uppstart arbete med Mål- och resursplan 2019-2021 
 
Den preliminära budgeten för kommande år presenteras i april och den 
slutgiltiga meddelas förbundet i augusti. 
 
Hur vill direktionen att processen skall gå till? Vid nästa presidium den 10 
april kommer tid att avsättas för diskussioner. En representant för varje 
parti och kommun har möjlighet att delta. Anmälan görs till 
förbundssekreteraren. 
 
Vid tillfället finns chans att framföra önskemål om exempelvis 
 
-dokument som eventuellt saknas 
-presentationer 
-mätningar, analyser  
-förslag från tjänstemän m m 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. Varje parti anmäler sin eventuella 
representant till arbete med Mål- och resursplan 2019-2021. 
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§ 25    Dnr 2017/00046 

  
Internkontroll 2018 
 
Sara Emanuelsson gick kort igenom processen för internkontroll samt 
presenterade förslag till kontrollmål för 2018 enligt följande: 
 
 

1. GDPR – hur god kännedom har Kunskapsförbundet? 
Den 25 maj 2018 träder en ny lag i kraft vilken ersätter 
personuppgiftslagen och  
personuppgiftsförordningen. Syftet med GDPR är att stärka de enskildas 
rättigheter. Förordningen ställer höga krav på dokumentation som visar 
att lagen efterföljs. Sanktionsavgifter med upp till 4% av omsättningen kan 
påföras om man inte följer de nya direktiven.  
Personal inom Kunskapsförbundet hanterar en stor volym av 
personuppgifter och de behöver därmed ha god kännedom om vad lagen 
innebär. Vi har valt följande kontrollmål: 
 

• att utreda hur känd GDPR är inom Kunskapsförbundet. 
 

2. Uppdragsavtal inom vuxenutbildningen 
Kommunerna köper årligen vuxenutbildning av Kunskapsförbundet, vilket 
hanteras i form av ett uppdragsavtal med respektive kommun. Områdena 
som berörs är grundläggande vuxenutbildning (gruv), gymnasial 
vuxenutbildning (gymn), särskild utbildning för vuxna (särvux) och 
svenska för invandrare (sfi). Avtalen anger hur många helårsplatser 
kommunerna önskar köpa inom respektive utbildningsområde. Varje plats 
har ett fastställt pris baserat på tidigare beräkningar gjorda av ekonomer 
från Trollhättan Stad, Vänersborgs Kommun samt vuxenutbildningen. I 
avtalet är också uttalat hur uppföljningen skall gå till, vilken är både 
kvalitativ och kvantitativ och redovisning skall ske två gånger per år. Vi 
upplever att dessa uppföljningar innebär dubbelarbete då 
Kunskapsförbundet redan levererar årsredovisning, delårsrapporter samt 
kvalitetsrapport varje år. Vi upplever också att avtalet inte är anpassat till 
den flexibilitet som krävs inom vuxenutbildningen samt inte heller efter 
hur samhället och arbetsmarknaden utvecklas under året. Vi styrs av både 
lagkrav, ekonomi och kommunernas önskemål om önskat antal platser 
vilket gör det nästan omöjligt att uppfylla alla delar.  Därför har vi valt 
följande kontrollmål: 
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• att utreda om de uppföljningar som innefattas i avtalet kan ersättas med 
redan existerande rapporter 

• att se över om beställningen av antalet platser per utbildningsområde kan 
ersättas med en flexiblare lösning som även låter oss leva upp till lagkrav 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen antar upprättad plan för den ekonomiska interna kontrollen 
2018. Granskningen återrapporteras till direktionen i januari 2019. 
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§ 26    Dnr 2018/00022 

  
Revidering delegationsordning Kunskapsförbundet Väst 
 
Revidering av delegationsordningen har gjorts. Ändringarna är av mindre 
art och främst en anpassning till ändringar i skollagen och den praktiska 
verksamheten. 
 
Exempelvis har sfi inte längre ett särskilt kapitel i skollagen, vilket har 
justerats i delegationsordningen genom hänvisning till kapitel 20 i stället 
för tidigare kapitel 22. Fastställande av interkommunala prislistor har 
återgått till förbundsdirektör från verksamhetschef, då det i praktiken 
varit förbundsdirektören som skrivit under dessa. Beslut om kurser för 
individuella val går från verksamhetschef till rektor, liksom ansvar för 
APL-platser. 
 
Förtydligande har gjort gällande upphandling som dels kan vara 
kommungemensam, dels kan vara en direktupphandling i egen regi. För 
att förtydliga ytterligare har undertecknade av övriga tjänste-
/leverantörsavtal som förekommer löpande i verksamheten, fått ett eget 
littera. Förbundsdirektörens belopp föreslås också höjas från 40 till 60 
prisbasbelopp. 
 
Delegation för ansökan om nationell idrottsutbildning (NIU) samt 
riksrekryterande utbildningar (i dagsläget Musikerutbildning Vänersborg) 
har återförts till huvudmannanivå, d v s direktionen.  
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen antar reviderad delegationsordning. 
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§ 27    Dnr 2018/00003 

  
Förbundsdirektören informerar 

 
Dialog om förbundsbidraget för nästa år är inledd.  Förbundet har deltagit 
i bokslutsdialog i Trollhättan.  
 
En tjänstemannaberedning med medlemskommunernas ekonomichefer 
har också ägt rum, då de utmaningar förbundet står inför, och som 
kommer att kräva utökade resurser, framfördes, d v s: 

  
• nya satsningar för att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten 

inom förbundets utbildningar 
• andelen obehöriga elever från grundskolan ökar 
• fler elever och studerande är i behov av särskilt stöd både inom 

gymnasiet och vuxenutbildningen 
• uteblivna ekonomiska resurser när nyanlända övergår till nationella 

program 
• fler går mer än tre år i gymnasieskolan 
• ett hårdnande samhällsklimat som också avspeglar sig i skolorna 
• svårare att konkurrera om lärare 
• ombyggnader och renoveringar tar en allts större del av budgetramen 
• digitalisering driver nya och ökade kostnader 

 
Det blir inte möjligt att klara ovanstående utmaningar med mindre 
resurser. Det skulle innebära en ”nedmontering”. De åtgärder som tidigare 
vidtagits i förbundet genom åren är inte aktuella idag. 
 
Förbundsdirektören informerade också om att diskussioner förs i 
Fyrbodal om hur medel från Migrationsverket bäst skall sökas. 
 

   
  Direktionens beslut 

 
Direktionen noterar informationen. 
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 § 28    Dnr 2018/00004 
  

Meddelanden 
 
Meddelandelista för perioden 2018-02-20 –2018-03-19 redovisas enligt 
bilaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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 § 29    Dnr 2018/00005 
 

 Delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut för perioden 2018-02-20 –2018-03-19 redovisades 
enligt bilaga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Direktionens beslut 
 

 Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 
 2018-02-20 –2018-03-19 enligt bifogat underlag. 
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