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                           Närvarolista                           Tjänstgör för 

   Beslutande    
 
Maud Bengtsson (S) ordförande 
Madelaine Karlsson (S) 1:e vice ordf  
Henrik Josten (M) 2:e vice ordf 
Bengt Fridh (KD) 
Benny Jonasson (S) 
Göran Nilsson (SD) 
Lutz Rininsland (V)  
Amanda Blomster Roos (S)  
Bengt Karlsson (S) 
Jonas Nilsson (S) 
Lina Fryk Granat (V) 
Aaliyah Faduma Hassan (M) 
Kent Almkvist (C) 
Ingela Lundberg (SD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  Ersättare 
  Annelie Fredriksson (S) 
  Jonathan Svensson (S) 
  Gunnar Henriksson (L) 
  Stefan Kärvling (V) 
  Mats Andersson (C) 
  Malin Stål (S) 
  Jens Jönsson (MP) 
  Angelica Lundgren Bielinski (M) 
  Toni Naim (KD) 
  Erland Larsson (SD) 
   
  Personalföreträdare 
  Susanne Möller, LR 
  Ulf Johansson, Lärarförbundet 
   
  Övriga deltagare  

 Johan Olofson, förbundsdirektör 
 Marie Nordvall, ekonomichef 

  Marit Hansson, förbundssekreterare 
  Camilla Kauffeldt, verksamhetschef gymnasiet, § 31 
  Maria Hildefors, utvecklingschef, § 35 
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 Ärenden 
  

§ 26 Ordföranden har ordet (Dnr 2019/00001) 
 
§ 27 Backspegeln (Dnr 2019/00006) 
 
§ 28 Vad kan förändringen av Arbetsförmedlingen komma att betyda 
för förbundet avseende samverkan? (Dnr 2019/00002) 
 
§ 29 Vindrutan: ekonomi ur tre perspektiv (Dnr 2019/00007) 
 
§ 30 Yttrande över friskoleansökningar inkomna 2019 
(Dnr 2019/00024) 
 
§ 31 Organisation samt utbildningsutbud för gymnasieskolorna 
2020/2021 (Dnr 2019/00029) 
 
§ 32 Förfogandeanslag till Barn och fritidsprogrammet samt Vård- och 
omsorgsprogrammet hösten 2019 (Dnr 2017/00030) 
 
§ 33 Budget 2019: månadsrapport ekonomi (Dnr 2018/00021) 
 
§ 34 Initierande av arbete tillsammans med medlemskommunerna för 
att få till stånd ny finansieringsmodell (Dnr 2018/00021) 
 
§ 35 Information om resultaten av intervjustudie med yrkeselever i 
Kunskapsförbundet Väst (Dnr 2018/00068) 
 
§ 36 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2019/00003)  
 
§ 37 Meddelanden (Dnr 2019/00004) 
 
§ 38 Delegationsbeslut (Dnr 2019/00005) 
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§ 26    Dnr 2019/00001 
 

Ordföranden har ordet  
 
Ägarsamråd är planerat till den 23 maj. Just nu tittar förbundet över vilka 
punkter som skall upp på agendan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 27    Dnr 2019/00006 

  

Backspegeln 
 
Eventuella frågor avseende föregående sammanträdes (2019-03-26) 
informationsärenden. 
 
Inga frågor fanns efter förra sammanträdet. 
 

 

 
 
 
 

   
   
 
 
 
 
 
 
  Direktionens beslut 

 
Direktionen noterar att inga frågor framfördes avseende föregående 
sammanträde. 
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§ 28    Dnr 2019/00002 

  

Vad kan förändringen av Arbetsförmedlingen komma att 
betyda för förbundet avseende samverkan? 
 
Med anledningen av förändringarna inom Arbetsförmedlingens 
verksamhet och att kontoret i Vänersborg kommer att läggas ner har Lutz 
Rininsland (V) framfört följande: 
 
”Med tanke på att förbundet i sin verksamhet på gymnasienivå (Vård- och 
omsorgscollege, Teknikcollege, vägledning) och framförallt på 
vuxenutbildningen har etablerat värdefulla samverkansformer med 
arbetsförmedlingen, önskar jag att direktionen snarast får en rapport, vad 
förändringarna kan komma att betyda för vår egen verksamhet”. 
 
Johan Olofson föredrog ärendet. 
 
Förbundsdirektören framförde att det i dagsläget är lite oklart vad som 
händer, men presenterade ett troligt scenario som bl a torde komma att 
innebära mer arbete för förbundet. Kunskapsförbundet kan komma att få 
ta ansvar för en del av det arbete som arbetsförmedlingen idag utför, 
såsom organisation av utbildningsinsatser för nyanlända. Olika 
samarbetsforum kan påverkas. Förbundets roll som ”motor” i 
arbetsmarknadsfrågor kan komma att öka, och det riggas redan nu för en 
större central beredskap på förbundskontoret i dessa frågor. En person 
överförs från vuxenutbildningen till förbundskontoret för att bevaka 
arbetsmarknadsfrågor. Detta har tidigare skett främst inom 
vuxenutbildningens organisation. 

 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 29    Dnr 2019/00007 

  

Vindrutan: ekonomi ur tre perspektiv 
 
Johan Olofson presenterade de tre perspektiven i form av utmaningar 
förbundet står inför. 
 
1) Underskott 2019 

Underskottet pekar enligt nuvarande prognos på 30 Mkr. Prognosen är 
också beroende av vilka statsbidrag som kommer att utdelas. Just nu 
pågår ett arbete med att anpassa antalet tjänster i förbundet för att 
komma till rätta med en del av underskottet. Detta sker främst inom 
områden där elevantalet minskar, såsom inom Språkintroduktion 
(IMSPR) samt sfi. Om detta visar sig genomförbart, med hänsyn till 
kvalitet för verksamheterna, blir det prognosticerade underskottet 
17,5 Mkr för 2019. Förbundet har begärt ett medlemstillskott om 17 
Mkr vid föregående sammanträde. 
 

2) Ökade kostnader för friskolor 
Den största utmaningen är de ökande kostnaderna för fristående 
gymnasieskolor, främst genom etableringen av Realgymnasiets 
naturbruksprogram i Trollhättan, men också naturbruksutbildning i 
Nuntorp medför ökade kostnader. Förbundet bör få full täckning för 
detta genom ökat förbundsbidrag, alternativt löpande 
medlemstillskott. I nuläget hanterar Kunskapsförbundet ökningen 
genom att effektivisera den egna produktionen. Det innebär 
kvalitetsrisker när förbundet fungerar som ett slags regulator. 
 

3) Resursmodellens urholkande effekt 
Förbundet får 52 000 kr/elev. Den verkliga kostnaden är 100 000 
kr/elev. Summan har funnits från starten av förbundet 2013 och har 
inte reglerats, varken i sig eller genom indexuppräkning. Nödvändiga 
åtgärder är att arbeta fram en ny modell och i avvaktan på den bör, 
utöver en indexuppräkning, bidraget öka till 80 000 kr per 
tillkommande elev. Det finns anledning att vara rädd om det som 
förbundet skapat, såsom förbättrade resultat trots att förbundet tar 
emot många elever med större utmaningar och lägre förutsättningar 
än tidigare. Varumärket har växt sig starkt. Förbundet genomgick 
tidigare ett ”stålbad” då det bl a drogs ner på lokalytor. Denna 
möjlighet finns inte idag.  
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Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
 
 

 
 

 
  



    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2019-04-30 
                                                                                                                                           Sid 9 
  

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

 
 
§ 30    Dnr 2019/00024 

  

Remissvar ansökningar friskolor inkomna 2019 
 
Kunskapsförbundet Väst har genom remiss från Skolinspektionen till 
Vänersborgs kommun respektive Trollhättans Stad fått i uppdrag att i dessas 
ställe att yttra sig över ansökningar om godkännande som huvudman för 
utökning av fristående gymnasieskolor. Yttrandet behandlar följande 
ansökningar: Thoren Innovation School AB i Uddevalla och Drottning Blankas 
gymnasieskola i Uddevalla. 
 
Yttrande daterat 2019-03-27 förelåg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen ställer sig bakom yttrande daterat 2019-03-27och överlämnar 
detsamma till Skolinspektionen. 
 
 
Protokollsutdrag 
Skolinspektionen 
Vänersborgs kommun 
Trollhättans stad 
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§ 31    Dnr 2019/00029 
  

Organisation samt utbildningsutbud för gymnasieskolorna 
2020/2021 

 
Under våren 2019 produceras det material som tidigt i höst ska gå ut till alla 
elever åk 9 inför valet till gymnasiet 2020/2021. 
 
Föräldramöten, Öppet Hus och gymnasiekampanjen genomförs under hösten 
2019 och planering inför dessa startar i maj/ juni. 
 
Ansökningsförfarandet till gymnasiet påbörjas sedan i december-januari då 
eleverna i åk 9 söker utbildning och antas preliminärt på sina julbetyg. 
Definitiv antagning till gymnasiets utbildningar sker i juni 2020 efter att 
slutbetyg har upprättats i åk 9.  
 
Kunskapsförbundet erbjuder 15 nationella program, varav 10 är 
yrkesförberedande, samt lärlingsutbildning inom flera program.  De 
teoretiska programmen erbjuds på två utbildningsorter.  
 
Preliminärantagningen inför 2019 visar att det antal utbildningsplatser som 
erbjudits i år har behövts justeras uppåt för att erbjuda fler elever sina 
förstahandsval. Yrkesprogrammen fyller i stort sett sina utbildningsplatser.  
Vi rekommenderar att samma utbud ligger som grund inför antagning 2019, 
med undantag av Humanistiska programmet som under flera år haft färre än 
3 sökande.  
 
Antal platser är baserade på söktryck och/eller kapacitet på programmen.  
Antal platser är preliminära och visar ett grundutbud, de kan justeras under 
pågående antagning för att anpassas efter sökbilden.  
 
Utöver de nationella programmen kommer även sökbara IM-utbildningar att 
finnas inom yrkesintroduktion (IMYRK), som vi under antagning 18/19 har 
utökat med fler inriktningar för att möta den stora andelen obehöriga 
sökande, samt programinriktat individuellt val (IMPRO). Antalet platser 
varierar efter hur många sökande och möjlighet att ta emot på de olika 
inriktningarna.  
 

Camilla Kauffeldt presenterar förslag till organisation och utbildningsutbud 
för gymnasieskolorna i Kunskapsförbundet Väst 2020/2021. 
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Förslag till utbud:  
 

Magnus Åbergsgymnasiet 
Nils Ericsonsgymnasiet 

Antal platser 20/21 

Bygg- och anläggning  54 
Ekonomi 64 
Estet musik 15 
Handel och administration 25 
Hotell och turism 20 
Industritekniska 31 
Natur 64 
Restaurang och livsmedel 16 
Samhäll 64 
Teknik 90 
VVS och fastighet 16 
Vård och omsorg 25 
Lärling Plats efter möjlighet att 

hitta företagsplaceringar ca 
25 platser 

  
Birger Sjöberggymnasiet 
 

Antal platser 20/21 

Barn och fritid 30 
El och energi 46 
Ekonomi 32 
Estet musik 15 
Estet MUV 20  
Fordon 26  
Natur 32 
Samhäll 32 
Teknik 32 
Vård och omsorg 25 

 

Direktionens beslut 
 
Direktionen antar förslag till organisation och utbud för gymnasieskolorna i 
Kunskapsförbundet Väst 2020/2021.  
 
Protokollsutdrag 
Antagning Fyrbodal 
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§ 32    Dnr 2017/00030 
 

Förfogandeanslag till Barn och fritidsprogrammet 
samt Vård- och omsorgsprogrammet hösten 2019 
 
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 uppdrog vid senare tillfälle åt förbundsdirektören (§ 33, 2017-
05-30) dels att sätta samman en lämplig arbetsgrupp med syfte att närmare 
analysera resultaten och orsakerna till de sviktande kunskapsresultaten, dels 
att återkomma med ett förslag på åtgärder som kan antas förbättra lärandet 
och kunskapsresultaten på programmen.  

 
Arbetsgruppen kom bl a fram till att frånvaron bland eleverna är hög, att det 
finns otillräcklig språkkompetens och kommunikativa lärmiljöer, otillräcklig 
studiero och att förekomsten av satellitlärare kan vara en faktor som 
påverkar resultaten. Personalen upplever också att det finns för lite kollegial 
arbetstid med förbättringsarbete för lärare och att det systematiska 
kvalitetsarbetet är ofokuserat avseende program/ämneslag. 

 
Barn och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet 
tilldelades efter beslut i direktionen 2018-05-25, § 44, 1 Mkr totalt ur 
förfogandeanslaget för att användas under hösten 2018 till riktade 
insatser för att förbättra lärandet och kunskapsresultaten på 
programmen. Direktionen beslutade 2018-12-11, § 97, att Barn och 
fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet tilldelas 
ytterligare 1 Mkr totalt ur förfogandeanslaget för att användas under 
våren 2019 till riktade insatser för att fortsätta att förbättra lärandet och 
kunskapsresultaten på programmen. 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-11 föreligger. 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen beslutar att Barn och fritidsprogrammet samt Vård- och 
omsorgsprogrammet tilldelas ytterligare 800 Tkr totalt ur 
förfogandeanslaget för att användas under hösten 2019 till riktade  
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insatser för att fortsätta att förbättra lärandet och kunskapsresultaten på 
programmen. 
  
Protokollsutdrag 
rektorer 
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§ 33    Dnr 2018/00021 
  

Budget 2019: månadsrapport ekonomi 
 
Månadsrapport för det aktuella ekonomiska läget fram t o m mars månad 
presenterades. 
 

Uppföljning per verksamhet 

     

Månadens 
riktpunkt 25 % 

 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen.  
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§ 34    Dnr 2018/00021 
  

Initierande av arbete tillsammans med 
medlemskommunerna för att få till stånd ny 
finansieringsmodell 
 
I samband med äskande om extra medel från medlemskommunerna 2019-
03-26, § 21, beslutade direktionen också att ge presidiet i uppdrag att verka 
för ett initierande av arbete för att få fram en ny finansieringsmodell för 
förbundsbidraget, eftersom nuvarande inte överensstämmer med det 
faktiska läget och därmed inte är optimal. 
 
Det finns ännu ingenting att rapportera till direktionen, men initierandet är 
under arbete.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 35    Dnr 2018/00068 
  

Information om resultaten från en intervjustudie med 
yrkeselever i Kunskapsförbundet Väst 
 
Som ett led i arbetet med att förbättra Kunskapsförbundets yrkeselevers 
måluppfyllelse inleddes ett samforskningsarbete med Högskolan Väst 
vårterminen 2018. Lokalt på gymnasieskolorna gjordes vid tidpunkten 
bedömningen att det kunde finns ohälsorelaterade anledningar till utebliven 
skolframgång för den aktuella elevgruppen, men också att mer nyanserad 
kunskap om orsakerna skulle understödja ett framgångsrikt 
utvecklingsarbete.  
 
Kunskapsförbundet äskade medel från Rådet för hälsa och social hållbarhet i 
Vänersborgs kommun och tilldelades 100 tkr i mars 2018. Pengarna gick till 
genomförandet av en intervjustudie, där ett trettiotal yrkeselever på tre olika 
yrkesprogram intervjuades av en forskare. En kvalitativ intervjustudie, där 
elever på de olika programmen får ge sina bilder av ”vad som är problemet” 
och vilka faktorer som tycks spela in som väsentliga för deras faktiska eller 
uteblivna skolframgång sågs som en lämplig metod. Genom insamling av 
elevröster fick vi ett rikt och nyanserat analysunderlag att agera på i vårt 
fortsatta förbättringsarbete. Resultatet av studien analyserades både ur ett 
forskningsperspektiv och ett praktikerperspektiv och presenterades under 
våren 2019 för berörda medarbetare i Kunskapsförbundet och vid en 
nationell skolutvecklingskonferens i Skåne.  
 
Det långsiktiga målet med utvecklingsarbetet är en ökad likvärdig möjlighet 
att som elev i Kunskapsförbundet lyckas med sin utbildning, oavsett vilken 
du går. Ohälsofaktorer, eller andra, som hade kunnat förebyggas, ska inte 
vara avgörande för möjligheterna till en gymnasieexamen. Målet med 
intervjustudien är att skolan, med bättre kunskap om avgörande faktorer för 
elevernas skolframgång, mer precist ska kunna förebygga och kompensera 
de elever och program som har kända utmaningar. 
 
Maria Hildefors föredrog ärendet. 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 36    Dnr 2019/00003 
  

Förbundsdirektören informerar 
 
Förbundsdirektören berättade om personaleventet, som ägde rum den 26 
april, då all personal samlas för en dag med föreläsningar. Elisabeth 
Kuylenstierna och Christer Olsson var årets föreläsare och temat var ”bli så 
mycket du kan”. Eventet var mycket uppskattat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen.  
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 § 37    Dnr 2019/00004 
  

Meddelanden 
 
Meddelandelista för perioden 2019-03-19 –2019-04-23 redovisades enligt 
bilaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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 § 38    Dnr 2019/00005 
 

 Delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut för perioden 2019-03-19 –2019-04-23 redovisades 
enligt bilaga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Direktionens beslut 
 

 Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 
 2019-03-19 –2019-04-23 enligt bifogat underlag. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


