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 Plats    Sal 438 Vänerparken 5, Vänersborg 

 Tid   Tisdag 16 oktober 2018, kl 08.30-11.25 

 
 Beslutande  Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ersättare  Enligt närvarolista, sid 2  
 
 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ärendelista  Sid 3 
 
 Utsedd att justera Lutz Rininsland  
 
 
 Paragrafer   74-85 
 
 
 Underskrifter   
 Sekreterare  ............................................................................................ 
   Marit Hansson  
 
 
             Ordförande  ............................................................................................. 
   Maud Bengtsson 
 
 
              Justerande  ............................................................................................. 
   Lutz Rininsland 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 ANSLAG/BEVIS 

     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag    

 Organ     Kunskapsförbundet Väst 
 Sammanträdesdatum  2018-10-16 

 Datum för anslags uppsättande   2018-10-24 
 Datum för anslags nedtagande   2018-11-21 

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  
Sofia Lindholm (C) 2:e vice ordf 
Madelaine Karlsson (S) 
Kjell Nilsson (S)  
Lena Eckerbom Wendel (M)  
Magdalena Hansson (VFP) 
Lutz Rininsland (V) 
Kurt Karlsson (SD)  
Bengt Karlsson (S)  
Sune Svensson (S)  
Jonas Nilsson (S) 
Sven-Åke Strandlind (S)  
Theodor Ahrenberg (M) 

 
 
 
 
 
Johanna Juntti (S) 
 
Gunnar Henriksson (L) 
 
 
 
 
 
Tobias Sandberg (V) 
 

  
  Ersättare 
  Anna-Karin Sandberg (MP)  
  Robin Mashallah (S) 
  Jens Jönsson (MP) 
  Bedros Cicek (KD)  
   
  Personalföreträdare 
  Larz Blomqvist, LR 
  Karin Einevik, Lärarförbundet 
 
  Övriga deltagare  

 Maria Hildefors, utvecklingschef, § 76 
 Camilla Kauffeldt, verksamhetschef gymnasiet, §§ 77,79 
 Caroline Ekström, David Stockenberg, Jimmie Blomster, ekonomer, § 80 
 Johan Olofson, förbundsdirektör 
 Marie Nordvall, ekonomichef 
 Marit Hansson, förbundssekreterare   
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 Ärenden 
  

§ 74 Ordföranden har ordet (Dnr 2018/00001) 
 
§ 75 Backspegeln (Dnr 2017/00060) 

 
§ 76 Vindrutan från 2018-06-19: Kommuners styrning av 
gymnasieskolan – ger kommunerna alla elever möjlighet att nå målen?  
(Dnr KFV 2018/00030  
 

 § 77 MRP: Årets gymnasiekampanj inför val 2019/2020 
 (Dnr KFV 2018/00002)  

 
§ 78 Sammanträdestider 2019 (Dnr 2018/00034) 
 
§ 79 Antagningsstatistik slutantagningen 2018/2019 
(Dnr 2018/00002) 
 
§ 80 Delårsrapport januari-augusti 2018 (Dnr KFV 2017/00046) 
 
§ 81 Mål- och resursplan (MRP) 2019-2021 (Dnr KFV 2018/00021) 
Utkast 
 
§ 82 Utnämnande av skolchef i Kunskapsförbundet Väst  
(Dnr KFV 2014/00045) 
 
§ 83 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2018/00003) 
 
§ 84 Meddelanden (Dnr 2018/00004) 
 
§ 85 Delegationsbeslut (Dnr 2018/00005) 
 
 
 

Val av justerare 
 

Lutz Rininsland (V) utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.   
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§ 74    Dnr 2018/00001 
 
Ordföranden har ordet  
 
Ägarsamrådet oktober är inställt, liksom det samråd som skulle ägt rum 
i september. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 75    Dnr 2017/00060 
 
Backspegeln 
 
Inga frågor denna gång avseende föregående sammanträdes 
informationspunkter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar att inga frågor uppkommit från föregående 
sammanträde. 
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§ 76    Dnr 2018/00030 
 
Vindrutan från 2018-06-19: Kommuners styrning av 
gymnasieskolan – ger kommunerna alla elever möjlighet att 
nå målen?   
 
Vid direktionens sammanträde i juni redogjorde Maria Hildefors för 
Skolinspektionens rapport om Kommuners styrning av gymnasieskolan – 
ger kommunerna alla elever möjlighet att nå målen? Skolinspektionen 
redovisar i rapporten en granskning av hur kommuner styr och följer upp 
verksamheter vid de skolenheter de är huvudman för, hur väl 
kommunerna lyckas med det kompensatoriska uppdraget och hur väl 
kommunerna lyckas erbjuda ett allsidigt urval av nationella program. 
 
Frågan för direktionen blev då vad Kunskapsförbundet som huvudman 
kan lära av rapporten?  
 
Vid dagens sammanträde gjorde Maria Hildefors en kort repetition. 
Skolinspektionen hade bl a tittat på hur väl kommunerna lyckas med det 
kompensatoriska uppdraget, och av de som ingick i studien visade det sig 
av 25 av 30 kommuner behövde förbättra och utveckla uppföljningen i 
denna del. Riktade insatser var heller inte vanliga, medan användande av 
föregående års budget som underlag för resurstilldelningen var det 
normala. 
 
Utifrån detta, menade Maria Hildefors, kan direktionen inför fastställandet 
av kommande Mål- och resursplan fundera över om det kanske skall vara 
en skarpare målformulering eller om eventuella prioriteringar och 
omfördelningar skall göras med utgångspunkt i det kompensatoriska 
uppdraget. 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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 § 77    Dnr 2018/00002 

  
MRP: Årets gymnasiekampanj inför val 2019/2020 
 
Gymnasiekampanjen har till syfte att väcka nyfikenhet för förbundets 
skolor. Mer ingående material finns framtaget i form av gymnasiekatalog. 
Öppet Hus och möjlighet att ”skugga” elever på olika program finns också, 
och brukar vara mycket uppskattat.  
 
Årets kampanj består av s k vloggar, som elever från de olika 
gymnasieskolorna lägger grund för, genom att filma på den skola där de 
studerar. Syftet är att ge insyn i hur det är att gå just där. ”Manfred 
skuggar” heter kampanjen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 78    Dnr 2018/00034 

  
Sammanträdestider 2019 
 

Förslag till sammanträdestider 2019 föreligger: 
 

Organ Datum Tid Anmärkning 
Presidium 15 jan 08.30-12  
Direktion 29 jan 08:30 -17 Direktion + 

kvalitetsstämma 
Presidium 12 feb 08.30-12  
Direktion 1 mars           08.30-12.30 Fredag 
Presidium 12 mar 08.30-12  
Direktion 26 mar           08.30-12.30  
Presidium 9 apr 08.30-12  
Direktion 30 april    08.30-12.30  
Presidium 14 maj   08.30-12  
Direktion 21 maj  08.30-12.30  
Presidium 11 juni 08.30-12  
Direktion 25 juni 08.30-12.30  
Presidium  27 aug        08.30-12.00  
Direktion 10 sep 08.30-12.30  
Presidium 2 okt 08.30-12  
Direktion 15 okt            08.30-12.30  
Presidium 5 nov 08.30-12  
Direktion 19 nov        08.30-12.30  
Presidium 26 nov 08.30-12  
Direktion 10 dec   08.30-12.30  

 
Direktionens beslut 
 
Direktionen antar föreslagna sammanträdestider för 2019. 
 
 
 
Protokollsutdrag 
Vänersborgs kommun 
Trollhättans stad 
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§ 79    Dnr 2018/00002 

  
Antagningsstatistik slutantagningen 
 
Camilla Kauffeldt presenterade statistik från den slutliga antagningen till 
gymnasiet inför läsåret 2018/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 80    Dnr 2017/00046 
  

Delårsrapport januari-augusti 2018 
 
Förbundskontoret har upprättat en delårsrapport per den 31 augusti 
2018. Rapporten innehåller en övergripande målavstämning, ekonomisk 
analys och rapporter samt verksamhetsberättelser per enhet.  
 
Kunskapsförbundets verksamheter visar ett överskott på 9 525 tkr per 
den 31 augusti. 
 
Förbundsbidrag/uppdragsersättning  + 4 tkr 
Direktion                                   + 119 tkr 
Förbundskontoret  + 4 788 tkr 
Gymnasiet                            - 2725 tkr 
Vuxenutbildningen               + 1 453 tkr       
Stöd och service       + 2 686 tkr 
Förfogandeanslag/oförutsett + 3 200 tkr 
  
Kostnaderna är inte jämt fördelade över året. Årets löneökningar gäller för 
april-december och det innebär att kostnaderna blir högre under hösten 
jämfört med våren. Under sommaren ökar personalkostnader när 
semester och ferielöner utbetalas. Kostnaderna för läromedel är normalt 
lägre under våren och beräknas öka under hösten i samband med 
läsårsstart. Kostnaderna för måltider, skolbusskort och inackordering 
uppkommer under vår- och hösttermin när eleverna är på plats men inte 
under sommaren. 
 
Prognosen för 2018 beräknas till ett underskott på 1 895 tkr.  
 
Marie Nordvall, Caroline Ekström, David Stockenberg och Jimmie Blomster 
presenterade resultatet av delårsrapporten för januari – augusti. 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen godkänner upprättad delårsrapport och överlämnar 
densamma till Trollhättans stad och Vänersborgs kommun.  
 
Direktionen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att tillse att alla 
verksamheter i förbundet arbetar för ett resultat i balans vid årets slut. 
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§ 81    Dnr 2018/00021 

  
Mål- och resursplan (MRP) 2019-2021 utkast 
 
Förslag till Mål- och resursplan presenterades. 
 
Det preliminärbesked för förbundsbidraget som lämnats av 
medlemskommunerna är drygt 450 Mkr. 
 
Bland annat innehåller utkastet förslag till nedanstående fokusområden 
2019: 
 
Under 2019 arbetar Kunskapsförbundet därför särskilt med insatser som 
syftar till att: 

 Förbättra kunskapsresultaten på flera av yrkesprogrammen  
 Förbättra kunskapsresultaten för elever med andra modersmål än svenska  
 Förbättra likvärdigheten i genomströmningen på utbildning i svenska för 

invandrare. 
 
Under 2019 arbetar Kunskapsförbundet med att göra vuxenutbildningen 
mer känd och marknadsföra möjligheterna med ett Lärcentrum. Ett särskilt 
fokus kommer även detta år att läggas på att stärka 
arbetsgivarvarumärket för att behålla personal och attrahera nya 
medarbetare i en mycket konkurrensutsatt bransch. 
 
Mål- och resursplanen återupptas vid kommande sammanträde i 
november. 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 82    Dnr 2014/00045 
  

Utnämnande av skolchef i Kunskapsförbundet Väst 
 
Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen (direktionen)utse 
en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs i verksamheten. Kravet gäller 
för såväl offentliga som fristående huvudmän. Bestämmelsen omfattar alla 
skolformer och avser det statliga uppdraget. 
 
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter menas alla 
bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller 
för utbildningen. Sådana föreskrifter finns i första hand i skollagen och 
anslutande författningar, men även i till exempel arbetsmiljölagen 
(1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567). I uppdraget ingår även 
att se till att alla föreskrifter för utbildningen följs gällande det 
systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-20 förelåg. 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen beslutar att utse förbundsdirektör Johan Olofson som skolchef 
i Kunskapsförbundet Väst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2018-10-16 
                                                                                                                                           Sid 13 
  

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

 
 
§ 83    Dnr 2018/00003 

  
Förbundsdirektören informerar 
 
Arbete med att kommunicera med Trollhättans stad kring ombyggnaden 
av Magnus Åbergsgymnasiet pågår. Kraftstaden har fått i uppdrag att göra 
ett projekteringsavtal. Grundskolans etablering på Magnus 
Åbergsgymnasiet är dock en förutsättning för renovering och ombyggnad. 
 
Förbundsdirektören informerade också om årets trotjänarmiddag den 11 
december dit också direktionen bjuds in. Förbundssekreteraren tog upp 
anmälningar.  
 
För närvarande står skyltat ”Mötesplats Vänersborg” på byggnaden i 
Vänerparken. Förbundet avser att ta upp diskussioner med Vänersborgs 
kommun om ett ”namnbyte” då Mötesplats Vänersborg i dagsläget inte är 
en bra beskrivning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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 § 84    Dnr 2018/00004 
  

Meddelanden 
 
Meddelandelista för perioden 2018-09-04 –2018-10-08 redovisas enligt 
bilaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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 § 85    Dnr 2018/00005 
 

 Delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut för perioden 2018-09-04 –2018-10-08 redovisades 
enligt bilaga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Direktionens beslut 
 

 Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 
 2018-09-04 –2018-10-08 enligt bifogat underlag. 
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