
    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2018-09-11 
                                                                                                                                           Sid 1 
  

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

 

 Plats    Sal 438 Vänerparken 5, Vänersborg 

 Tid   Tisdag 11 september 2018, kl 08.30-12.30 

 
 Beslutande  Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ersättare  Enligt närvarolista, sid 2  
 
 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ärendelista  Sid 3 
 
 Utsedd att justera Lena Eckerbom Wendel  
 
 
 Paragrafer   62-73 
 
 
 Underskrifter   
 Sekreterare  ............................................................................................ 
   Marit Hansson  
 
 
             Ordförande  ............................................................................................. 
   Maud Bengtsson 
 
 
              Justerande  ............................................................................................. 
   Lena Eckerbom Wendel 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 ANSLAG/BEVIS 

     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag    

 Organ     Kunskapsförbundet Väst 
 Sammanträdesdatum  2018-09-11 

 Datum för anslags uppsättande   2018-09-24 
 Datum för anslags nedtagande   2018-10-22 

Förvaringsplats för protokollet        Vänerparken 5, Vänersborg 
  

 
 Underskrift utdragsbestyrkande …………………………………………..

                                                                                                  
     
  



    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2018-09-11 
                                                                                                                                           Sid 2 
  

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

  
  
                           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) 
Anneli Guilottte (S)  
Lena Eckerbom Wendel (M)  
Gunnar Henriksson (L) 
Lutz Rininsland (V) 
Orvar Carlsson (KD)  
Bengt Karlsson (S)  
Sune Svensson (S)  
Jonas Nilsson (S) 
Sune Svensson (S) 
Tobias Sandberg (V) 
Theodor Ahrenberg (M) 

 
 
 
 
 
Johanna Juntti (S) 
 
 
 
Kurt Karlsson (SD)  
 
 
 

  
  Ersättare 
  Mats Häggner (C) 
  Anna-Karin Sandberg (MP)  
  Magdalena Hansson (VFP) 
  Sven-Åke Strandlind (S)  
  Jens Jönsson (MP) 
  Bedros Cicek (KD)  
   
  Personalföreträdare 
  Larz Blomqvist, LR 
  Ulf Johansson, Lärarförbundet 
 
  Övriga deltagare  

 Maria Hildefors, utvecklingschef, § 64 
 Lena Hansson, verksamhetschef Stöd och service, § 67 
 Jan-Erik Aronsson, verksamhetschef vuxenutbildningen, § 69, 70 
 Anette Ambrén, Annelie Sjölin, Theres Rydell, Patrik Bredberg, Malin Kumlin,  
 Rektorer, § 70 
 Camilla Kauffeldt, verksamhetschef gymnasiet, § 70 
 Therese Höög, Carolina Blomster, Yvonne Åsberg, Peter Sandblom, rektorer, § 70 
 Johan Ceder, Björn Hartelius, rektorer, § 70, 71 
 Johan Olofson, förbundsdirektör 
 Marit Hansson, förbundssekreterare   
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  Ärenden 
  

§ 62 Ordföranden har ordet (Dnr 2018/00001) 
 
§ 63 Backspegeln (Dnr 2017/00060) 

 
§ 64 MRP: Tendenser i elevernas kunskapsresultat (Dnr 2018/00002) 

  
 § 65 MRP: Nöjdhet och nytta, elevers upplevelser (Dnr 2018/00002) 
 
§ 66 Nyanlända, finansiering (Dnr 2018/00002) 
 
§ 67 Lokalförsörjningsplan 2019-2025 (Dnr 2014/00021) 
 
§ 68 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2018/00003) 
 
§ 69 På gång inom vuxenutbildningen (Dnr 2018/00002) 
 
§ 70 Ny rektorsorganisation inom vuxenutbildningen och gymnasiet 
(Dnr 2018/00024) 

 
§ 71 Återkoppling gällande förfogandeanslag till Barn och 
fritidsprogrammet respektive Vård- och omsorgsprogrammet 
(Dnr 2017/00030) 

 
§ 72 Meddelanden (Dnr 2018/00004) 
 
§ 73 Delegationsbeslut (Dnr 2018/00005) 
 
 
 

Val av justerare 
 

Lena Eckerbom Wendel (M) utsågs att jämte ordföranden justera 
protokollet.   
 

 
 
 
 
 

  



    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2018-09-11 
                                                                                                                                           Sid 4 
  

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

 
 
§ 62    Dnr 2018/00001 
 
Ordföranden har ordet  
 
För dagen ingenting att rapportera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar ovanstående. 
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§ 63    Dnr 2017/00060 
 
Backspegeln 
 
Lutz Rininsland (V) undrade om rapporten Kommuners styrning av 
gymnasieskolan – ger kommunerna alla elever möjlighet att nå målen? Togs 
upp till diskussion vid senaste presidiemötet. Ordföranden svarade att 
rapporten skjuts upp till nästa presidium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 64    Dnr 2018/00002 
 
MRP: tendenser i elevernas kunskapsresultat 
 
Maria Hildefors redogjorde för tendenser i kunskapsresultaten. Det är 
betygsresultat från våren 2018 för vuxenutbildningen samt för läsåret 
2017/2018 beträffande gymnasiet, som tjänat som underlag för 
presentationen. 
 
Förbättrade kunskapsresultat och ökad likvärdighet är de mål som 
mätningen av betygsresultaten avser.  
 
Bland de utvecklingsområden som finns kan nämnas exempelvis andelen 
underkända betyg inom grundläggande vuxenutbildning och 
gymnasiekurser samt att män inte når godkända betyg i samma 
omfattning som kvinnor. För gymnasieskolans del kan nämnas att vissa 
program har låg genomsnittlig betygspoäng på främst yrkesprogram, att  
männen inte lyckas lika bra som kvinnorna sett till genomsnittlig 
betygspoäng, att kvinnor inte når examen i samma omfattning som män  
och skillnaden i antal underkända betyg mellan programmen. 
 
Totalt sett är dock den totala genomsnittliga betygspoängen stabil och 
andelen elever med examen ökar.  
 
I samband med den årliga kvalitetsrapporten kommer en ännu mer 
breddad och nyanserad bild av hur väl Kunskapsförbundet Väst håller på 
att lyckas med målen om förbättrade kunskapsresultat för våra elever och 
ökad likvärdighet inom och mellan utbildningarna som förbundet är 
huvudman för. 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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 § 65    Dnr 2018/00002 

 
MRP: Nöjdhet och nytta, elevers upplevelser 
 
Johan Olofson presenterade resultatet. Elever och studerande inom 
gymnasiet och vuxenutbildningen är enligt mätningen mycket nöjda med 
sina utbildningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 66    Dnr 2018/00002 

  
Nyanlända, finansiering 
 
Vid junisammanträdet informerades direktionen om utbildning för 
asylsökande ungdomar, som består av två delar där det inte finns 
skyldighet utan är frivilligt för kommunen, d v s Kunskapsförbundet Väst, 
att erbjuda utbildning. I den ena delen avser det ungdomar som påbörjat 
utbildning på introduktionsprogram innan 18 års ålder. För dessa har 
regeringen har beslutat om stärkt möjlighet till utbildning i 
gymnasieskolan för asylsökande elever som fyllt 18 år (förordningen om 
statlig ersättning för asylsökande m.fl.) Ändringarna gör det möjligt för de 
kommuner som frivilligt erbjuder asylsökande ungdomar som fyllt 18 år 
utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan att få ersättning för 
kostnaderna. En förutsättning är att den unge har påbörjat ett 
introduktionsprogram innan han eller hon har fyllt 18 år. 
 
Den andra delen är ungdomar som fyllt 18 och vill påbörja utbildning Det 
är frivilligt att erbjuda asylsökande ungdomar att påbörja utbildning på ett 
introduktionsprogram från att de fyllt 18 år. Någon rätt att få börja finns 
inte fr o m den dag ungdomen fyllt 18 och någon ersättning finns inte 
heller att söka. Det medför därmed en kostnad som förbundet saknar 
täckning för. 
 
Direktionen uppdrog då åt förbundsdirektören att lyfta frågan till 
ägarsamråd. 
 
Johan Olofson föredrog ärendet. Beträffande ovanstående ställde sig 
medlemskommunerna positiva till att förbundet frivilligt erbjuder 
utbildning inom ramen för förbundsbidraget. Vid kraftigt ökade kostnader 
återupptas ärendet. 
 
Diskussionen vid dagens sammanträde kom dock att handla om de 
asylsökande som är födda 1998 eller tidigare och som gått 
introduktionsprogram och vid fyllda 20 skrivits ut från gymnasiet. I och 
med att eleverna fyller 20 år har de ingen laglig rätt fortsätta på 
gymnasiet, då elever som fyllt 20 är hänvisade till vuxenutbildningen. I 
fallet med asylsökande har de heller ingen laglig rätt att antas till 
vuxenutbildningen då de saknar svenskt personnummer. Även denna 
fråga förs vidare till ägarsamråd. 
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Direktionens beslut 
 
Direktionen uppdrar åt förbundsdirektören att lyfta frågan till ägarsamråd 
för eventuellt beslut i direktionen. 
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§ 67    Dnr 2014/00021 

  
Lokalförsörjningsplan 2019-2025 Kunskapsförbundet 
Väst 
 
Lena Hansson föredrog ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen ställer sig bakom Lokalförsörjningsplan 2019-2025 för 
Kunskapsförbundet Väst. 
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§ 68    Dnr 2018/00003 

  
Förbundsdirektören informerar 
 
Ekonomi 
Många svårigheter återstår alltjämt med det nya ekonomisystemet, vilket 
medför tidsåtgång och problem. En delårsrapport är dock under arbete. 
Prognosen är att vuxenutbildningen ser ut att gå +- 0 och gymnasiet 
kommer troligen att ha ett mindre underskott. De interkommunala 
kostnaderna är svåra att förutse, då det är elevernas val som styr vad 
kostnaden blir, och många byter utbildningar en bit in på hösten. Ett 
underskott kan komma att bli resultatet i denna del. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 69    Dnr 2018/00002 
  

På gång inom vuxenutbildningen 
 
Mycket händer inom vuxenutbildningen just nu. Jan-Erik Aronsson kom 
till dagens sammanträde för att informera. 
 
Sfi bedrivs i olika former numera, bl a finns möjlighet att kombinera 
språkutbildningen med s k ”gröna näringar” i Nuntorp. Vårdutbildning är 
ett annat exempel där språkstudier och praktisk utbildning kombineras. 
 
Yrkeshögskolan har vuxit i omfattning och nya ansökningar om 
utbildningar har gjorts till Myndigheten för yrkeshögskolan.  
 
Antalet uppdragsutbildningar, främst gentemot kommunerna har blivit 
fler, d v s utbildningar där vuxenutbildningen på uppdrag utbildar 
personal anställda inom kommunen.  Ett exempel på detta är 
barnskötarutbildning. 
 
Stödbehovet har ökat inom vuxenutbildningen. Det kan röra sig om 
exempelvis behov av kurator eller bristande digital kompetens. 
 
Lärcentrum har erhållit statsbidrag om 1,7 Mkr. I begreppet Lärcentrum 
innefattas inte bara rena studier, utan även infrastruktur och bemanning. 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 70    Dnr 2018/00024 

  
Ny rektorsorganisation inom vuxenutbildningen och 
gymnasiet 
 
Våren 2018 (vuxenutbildningen) respektive hösten 2018 (gymnasiet) 
infördes nya rektorsorganisationer. Verksamhetschefer och rektorer 
berättar om tankarna med de nya organisationerna. 
 
Anette Ambrén, Annelie Sjölin, Theres Rydell, Patrik Bredberg och Malin 
Kumlin deltog från vuxenutbildningen. Då vuxenutbildningen har 
verksamhet i båda städerna, d v s Vänersborg och Trollhättan, har det 
varit mycket jobb med bl a likvärdigheten mellan utbildningarna. Därav 
finns nu en rektor för varje område. Den nya organisationen är tänkt som 
ett led i att också förstärka den pedagogiska utvecklingen och främja de 
strategiska frågorna till förmån för de mer praktiska.  
 
Från gymnasiet kom Therese Höög, Carolina Blomster, Yvonne Åsberg, 
Johan Ceder, Björn Hartelius och Peter Sandblom. Syftet med den nya 
organisationen är att skapa kraftfullare och tydligare organisation genom 
större rektorsområden. Likvärdigheten mellan skolorna förväntas också 
utvecklas, samt att den skall främja tydligare roller och avgränsningar 
mellan arbets-/driftsfrågor och utvecklingsorganisation. 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 71    Dnr 2017/00030 
 
Återkoppling gällande förfogandeanslag till Barn och 
fritidsprogrammet respektive Vård- och 
omsorgsprogrammet  
 
I samband med 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 beslutade då att Barn och fritidsprogrammet samt Vård- och 
omsorgsprogrammet skulle tilldelas 1 Mkr totalt ur förfogandeanslaget för 
att användas under hösten 2018 till riktade insatser för att förbättra lärandet 
och kunskapsresultaten på programmen. 
 
En förnyad organisation för mer och förbättrat kvalitetsarbete, mer elevhälsa 
utökad undervisningstid och ett sammanhållet programarbetslag är några av 
de åtgärder som görs. Därutöver är målet också att tjänstefördela särskilt 
yrkesskickliga lärare med intresse och engagemang och att undvika s k 
satellitlärare, som bara går in och undervisar enstaka timmar, men som 
tillhör ett helt annat arbetslag. Mindre undervisningsgrupper utifrån behov 
ingår också i planen liksom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.  
 
Johan Ceder och Björn Hartelius föredrog ärendet. 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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 § 72    Dnr 2018/00004 
  

Meddelanden 
 
Meddelandelista för perioden 2018-06-13 –2018-09-03 redovisas enligt 
bilaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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 § 73    Dnr 2018/00005 
 

 Delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut för perioden 2018-06-13 –2018-09-03 redovisades 
enligt bilaga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Direktionens beslut 
 

 Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 
 2018-06-13 –2018-09-03 enligt bifogat underlag. 
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