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 Plats    Regnbågen Vänerparken 5, Vänersborg samt 

distans 

 Tid   Tisdag 23 mars 2021, kl 09.00-12.30 

 
 Beslutande  Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ersättare  Enligt närvarolista, sid 2  
 
 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ärendelista  Sid 3 
 
 Utsedd att justera Henrik Josten   
 
 
 Paragrafer   12-22 
 
 
 Underskrifter   
 Sekreterare  ............................................................................................ 
   Marit Hansson  
 
 
             Ordförande  ............................................................................................. 
   Maud Bengtsson 
 
 
              Justerande  ............................................................................................. 
   Henrik Josten 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 ANSLAG/BEVIS 

     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag    

 Organ     Kunskapsförbundet Väst 
 Sammanträdesdatum  2021-03-23 

 Datum för anslags uppsättande   2021-03-31 
 Datum för anslags nedtagande   2021-04-28 

Förvaringsplats för protokollet        Vänerparken 5, Vänersborg 
  

 
 Underskrift utdragsbestyrkande …………………………………………..
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                           Närvarolista                           Tjänstgör för 

   Beslutande    
 
Maud Bengtsson (S) ordförande 
Madelaine Karlsson (S) 1:e vice ord  
Henrik Josten (M) 2:e vice ordf  
Magnus Ekström (KD)  
Benny Jonasson (S) 
Göran Nilsson (SD) 
Lutz Rininsland (V) 
Jonathan Svensson (S) 
Bengt Karlsson (S) 
Jonas Nilsson (S) 
Annelie Fredriksson (S) 
Kent Almkvist (C) 
Ingela Lundberg (SD) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Amanda Blomster Roos (S) 
 
 
Lina Fryk Granat (V) 
 
 
 

 Ersättare 
  Gunnar Henriksson (L) 
 Anneli Guilotte (S) 
 Jan Appelqvist Palmqvist (SD) 
 Stefan Kärvling (V) 
 Bo Carlsson (C) 
 Sabina Dharsani (S)  
 Jens Jönsson (MP) 
 Toni Naim (KD) ankom 08.30, avgick 09.50 
  
  Personalföreträdare 
  Lisa Gottlow, LR 
  Hanna Flensner, LR 
  Lena Carlsson, Lärarförbundet 
  
  Övriga deltagare  

    Johan Olofson, förbundsdirektör 
  Marit Hansson, förbundssekreterare 
  Marie Nordvall, ekonomichef 
  Camilla Kauffeldt, operativ chef, §§ 16,17 
  Jessica Niklasson, medicinsk ledningsansvarig, § 16 
  Katarina Hultstrand, enhetschef, § 17 
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 Ärenden 
 
§ 12 Ordföranden har ordet (Dnr 2021/00001) 
 
§ 13 Backspegeln (Dnr 2021/00006) 
 
§ 14 Budget 2021: Förfogandeanslag hösten 2021 (Dnr 2020/00037) 
 
§ 15 Skolmåltider i Kunskapsförbundet Väst (Dnr 2021/00013) 
 
§ 16 Patientsäkerhetsberättelse 2020 (Dnr 2017/00075) 
 
§ 17 Medicinskt ledningssystem Kunskapsförbundet Väst 
 (Dnr 2017/00075) 
 
§ 18 Förändringar inom skolledarorganisationen (Dnr 2021/00002) 
 
§ 19 Rapport angående åtgärder och läge i samband med Coronapandemin 
(Dnr 2020/00026) 
 
§ 20 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2021/00003) 
 
§ 21 Meddelanden (Dnr 2021/00004) 
 
§ 22 Delegationsbeslut (Dnr 2021/00005) 
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Dagens sammanträde hölls digitalt. Ordförande, andre vice ordförande, 
förbundsdirektören och förbundssekreteraren befann sig på gemensam plats 
i Kunskapsförbundets lokaler, medan övriga ledamöter och ersättare deltog 
på distans genom bild och tal via länk, liksom föredragande tjänstemän och 
fackliga representanter.  
 
 

  
§ 12    Dnr 2021/00001 
 

Ordföranden har ordet  
 
Angående det överklagande som lämnades in avseende direktionens 
junisammanträde 2020, har Förvaltningsrätten i dom beslutat att avslå 
överklagandet. 
 
Den s k skolmiljarden diskuterades vid senaste ägarsamrådet den 9 
februari. Efter diskussionen uppfattade ordföranden att meningen var att 
fördela pengarna i åldersgruppen 6-19 år. Förbundsdirektören fick vid 
tillfället i uppdrag att kontakta kommundirektören i Vänersborg samt 
stadsdirektören i Trollhättan angående fördelningen. Efter att från 
Trollhättans stad fått ett besked, ändrades detta strax, då Trollhättans stad 
även vill ge medel till åldersgruppen mellan 1-5 år. Förbundet kommer att 
skicka en tjänsteskrivelse med sin syn på skolmiljarden till respektive 
medlemskommun.  
 
Diskussioner fördes i direktionen kring skolmiljarden. 

 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 13    Dnr 2021/00003 

  

Backspegeln 
 
Eventuella frågor från föregående sammanträde. 
 
Lutz Rininsland (V) kommenterade kring det faktum att skolvalet många 
gånger styrs av socioekonomisk bakgrund och att elever tenderar att välja 
skolor med elever de identifierar sig med. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 14    Dnr 2020/00037 

  

Budget 2021: förfogandeanslag hösten 2021 
 

Sedan något år tillbaka framträder en delvis ny kompensatorisk 
behovsbild i Kunskapsförbundet Väst. Skillnaden i måluppfyllelse har 
tidigare främst funnits mellan programtyperna, men nu går det också att 
se en tydlig skillnad mellan skolorna. Birger Sjöberggymnasiet och Nils 
Ericsonsgymnasiet resultat ligger nära riksgenomsnittet medan Magnus 
Åbergsgymnasiet ligger synbart lägre. I den senaste sammanställningen av 
avgångselevernas resultat uppvisar sex av sju program på Magnus 
Åbergsgymnasiet ett försämrat resultat jämfört med föregående år. En 
trolig förklaring ligger i skolornas olika elevsammansättningar, där 
Magnus Åbergsgymnasiets elever har en signifikant lägre andel 
vårdnadshavare med högre utbildning än de andra två skolornas elever. 
Detta är en faktor med erkänt stor inverkan på elevers resultat.  
 
Direktionen fattade vi sammanträde 2020-11-17, § 56 följande beslut: 
 
” Direktionen beslutar att för våren 2021 fördela 2 Mkr av sitt 
förfogandeanslag enligt modellen: Magnus Åbergsgymnasiet 65%, Nils 
Ericsonsgymnasiet 15% och Birger Sjöberggymnasiet 20%.   
  
Förfogandeanslaget ska användas till strukturella kompensatoriska insatser 
för elever vars behov synliggjorts inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet.  
 
Insatserna beslutas av respektive skolas rektor, efter samråd med 
representanter för huvudmannen, och följs upp och dokumenteras inom 
ramen för skolans systematiska kvalitetsarbete. Rektorerna ska var för sig 
redovisa de planerade insatserna innan arbetet påbörjas, samt resultatet av 
desamma efter genomförandet, eller när direktionen så begär. 
 
Direktionen fattar också ett inriktningsbeslut att fördela ytterligare 2 Mkr 
för hösten 2021 enligt ovanstående modell. Syftet är att skapa långsiktighet 
och hållbarhet i de planerade insatserna”.  
 
För att skolorna skall kunna få kontinuitet i sitt arbete föreslås i enlighet 
med inriktningsbeslutet att 2 Mkr fördelas enligt samma modell för hösten 
2021. 
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Direktionens beslut 
 
Direktionen beslutar att för hösten 2021 fördela 2 Mkr av sitt 
förfogandeanslag enligt modellen: Magnus Åbergsgymnasiet 65%, Nils 
Ericsonsgymnasiet 15% och Birger Sjöberggymnasiet 20%.   
  
 
 
 
Förfogandeanslaget ska användas till strukturella kompensatoriska 
insatser för elever vars behov synliggjorts inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet.  
 
Insatserna beslutas av respektive skolas rektor, efter samråd med 
representanter för huvudmannen, och följs upp och dokumenteras inom 
ramen för skolans systematiska kvalitetsarbete. Rektorerna ska var för sig 
redovisa de planerade insatserna innan arbetet påbörjas, samt resultatet 
av desamma efter genomförandet, eller när direktionen så begär. 
 
Direktionen fattar också ett inriktningsbeslut att fördela ytterligare 2 Mkr 
för våren 2022 enligt ovanstående modell. Syftet är att skapa långsiktighet 
och hållbarhet i de planerade insatserna.  
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 
rektorer 
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§ 15    Dnr 2021/00013 

 

Skolmåltider i Kunskapsförbundet Väst 
 
Idag äter omkring 60-70 procent av eleverna i skolmatsalen, vilket är en 
alldeles för låg siffra. Kunskapsförbundet avser att starta ett projekt kring 
skolmåltiderna med syfte att få fler elever att äta skolmaten.  
 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15 förelåg. 
 
 

Direktionens beslut 
 
Förbundsdirektören ges i uppdrag att sätta samman en grupp elever som 
får komma med förslag på hur ”den perfekta skolmåltiden” skulle se ut. 
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§ 16    Dnr 2017/00075 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 
 
Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) skall det årligen upprättas en 
patientsäkerhetsberättelse. 
 
Inom elevhälsan berörs skolläkare och skolsköterskor. Verksamheten inom 
elevhälsan bedriver hälsovård, och inte sjukvårdande behandling, men vissa 
situationer kan ändå innebära medicinska risker såsom i samband med 
vaccinationer. Elevhälsans personal skall också rapportera avvikelser som är 
av betydelse ur patientsäkerhetssynpunkt. 
 
Jessica Niklasson, medicinskt ledningsansvarig (MLA) kommenterade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen godkänner upprättad rapport över uppföljningen av 
internkontroll 2020. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 
revisorer 
förbundsledning 
rektorer 
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§ 17    Dnr 2017/00075 
 

Medicinskt ledningssystem Kunskapsförbundet Väst 
 
Ledningssystemet skall vara till hjälp för att säkra hög kvalitet och säkerhet. 
Ledningssystemet klargör ansvarsfördelningen. Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet för den medicinska delen av elevhälsan. 
 
Katarina Hultstrand föredrog ärendet. 
 

 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 18    Dnr 2021/00002 
 

Förändringar inom skolledarorganisationen 
 
De senaste månaderna har det skett en del förändringar på skolledarsidan. 
Organisationen har ändrats och några skolledare har bytt uppdrag. 
Pensionsavgångar är också aktuella. Förbundet rekryterar därför tre nya 
biträdande rektorer till Birger Sjöberggymnasiet.  
 
Johan Olofson föredrog ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 19    Dnr 2020/00026 
 

Rapport angående åtgärder och läge i samband med 
Coronapandemin 
 
För närvarande är ett fåtal elever inne i gymnasieskolorna, då 
distansundervisning gäller i stor utsträckning. En kartläggning görs på 
individnivå för att upptäcka de elever som exempelvis riskerar att inte ta 
examen. Studentfirandet kommer troligtvis inte heller detta år att bli som ett 
”vanligt” firande. 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 20    Dnr 2021/00003 

 

Förbundsdirektören informerar 
 
Skolmiljarden 
 
Bidraget syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få 
den utbildning de har rätt till, trots pandemin, och därmed förhindra en s k 
utbildningsskuld. Ett tjänstemannaförslag från Kunskapsförbundet Väst 
kommer att tas upp till beslut på nästa direktion i april. Elever i årskurs 3 
är prioriterade. 
 
Hur ska vi göra när pandemin är över? 
 
Många menar att sättet att arbeta på kommer att förändras efter 
pandemin, med exempelvis ökat distansarbete och ökat antal 
distanskurser. Detta har börjat diskuteras också i förbundet, eftersom det 
är en fördel att vara ute i god tid, för att möjliggöra förändringar. 
 
Revisionsberättelsen 
 
Marie Nordvall informerar om att ansvarsfrihet rekommenderats och att 
revisorernas rapport ser bra ut. 

 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 21    Dnr 2021/00004 

 

Meddelanden 
 
Meddelandelista för perioden 2021-02-17–2021-03-16 redovisades 
enligt bilaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktionens beslut 

 

Direktionen noterar informationen. 
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§ 22    Dnr 2021/00005 

 

Delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut för perioden 2021-02-17–2021-03-16 redovisades 
enligt bilaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktionens beslut 

 

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 
2021-02-17–2021-03-16 enligt bifogat underlag. 

 

 
 

 

 

 

 

 


