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 Plats    Sal B321, Nils Ericsonsgymnasiet, Trollhättan 

 Tid   Tisdag 27 september 2016,  kl 13.00-17.10 

 
 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   58-71 
 
 
 Underskrifter   
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   Marit Hansson  
 
 
             Ordförande  ............................................................................................. 
   Maud Bengtsson    
 
 
              Justerande  ............................................................................................. 
   Theodor Ahrenberg 
________________________________________________________________________________ 
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     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag    

 Organ     Kunskapsförbundet Väst 
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 Datum för anslags uppsättande   2016-10-07 
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                       Närvarolista                        Tjänstgör för 

  Beslutande    
 
Maud Bengtsson (S) 
Kenneth Borgmalm (S) 
Sofia Lindholm (C) 
Madelaine Karlsson (S) 
Maria Abrahamsson (S) 
Lena Eckerbom Wendel (M) 
Peter Göthblad (L) §§ 58-67  
Orvar Carlsson (KD) §§ 68-71 
Lutz Rininsland (V) 
Kurt Karlsson (SD) 

 
 
 
 
 
Stefan Larsson (S)  
 
 
Peter Göthblad (L) 

Bengt Karlsson (S)  
Lisa Thornadtsson (S) 
Sven-Åke Strandlind (S) 
Sune Svensson (S) 
Theodor Ahrenberg (M) 

 
Erica Parkås (S) 
Jonas Nilsson (S) 
Tobias Sandberg (V) 
 

  
 

 Ersättare 
 Mats Häggner (C)  
 Anna-Karin Sandberg (MP)  
 Irma Fredriksson (M) 
 Orvar Carlsson (KD) §§ 58-67  
 Jens Jönsson (MP) 
 Anders Strand (SD) 
 Jens Jönsson (MP) 
 Bedros Cicek (KD) 
   
 Personalföreträdare 
 Larz Blomqvist, LR 
 Peter Lans, Lärarförbundet 
  
 Övriga deltagare 

Hans Andersson, rektor, Jan-Erik Aronsson verksamhetschef 
vuxenutbildningen, §§ 59-60 

 Marie Jensen, Sara Emanuelsson, ekonomer, § 61 
 Camilla Kauffeldt, verksamhetschef gymnasieskolan §§ 67-69 
 Johan Olofson, förbundsdirektör 
 Marie Nordvall, ekonomichef 
 Marit Hansson, förbundssekreterare 
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  Ärenden  
 

§ 58 Ordföranden har ordet (Dnr 2016/00001) 
 
§ 59 Yttrande över remiss Ds 2016:24 Validering med mervärde    
(Dnr 2016/00048) 

 
§ 60 Information med anledning av regeringens budgetproposition 
(Dnr 2016/00002) 

 
§ 61 Information inför beslut om delårsrapport (Dnr 2015/00055) 
 
§ 62 Plan för internkontroll 2016 2016-04-26 (Dnr 2015/00055) 
 
§ 63 Angående datum för beslut om mål och resursplan (MRP) 
 (Dnr 2016/00033) 
 
§ 64 Korrigering angående firmatecknare (Dnr 2013/00010) 
 
§ 65 Sammanträdestider 2017 för direktionen (Dnr 2013/00143) 
 
§ 66 Lokaler gymnasium och vuxenutbildning (Dnr 2014/00021) 
 
§ 67 Ansökan om lokalt idrottsgymnasium (Dnr 2016/00053) 
 
§ 68 Yttrande över motion ”För trollhättans framtid narkotikafria 
skolor” (Dnr 2016/00051) 
 
§ 69 Yttrande över motion ”Slumpvisa drogtester i skolan” 
 (Dnr 2015/00052) 
 
§ 70 Meddelanden (Dnr 2016/00004) 
 
§ 71 Delegationsbeslut (Dnr 2016/00005) 
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Val av justerare 
 
Theodor Ahrenberg (S) utsågs att jämte ordföranden justera 
protokollet.  Till ersättare utsågs Kenneth Borgmalm (S) 
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§ 58    Dnr 2016/00001 
 

Ordföranden har ordet  
 

Alla ärenden kommer att gås igenom och beslut fattas efter paus  
Tisdag 28 juni är det ägarsamråd. Eventuella yrkanden läggs vid 
genomgången. 
 
Lena Eckerbom Wendel (M) överlämnade en fråga till direktionen 
avseende uppföljning av ökad utbildningskvalitet. Svaret på frågan 
kommer att behandlas vid ett senare sammanträdestillfälle. 

 
Ordföranden återgav det som diskuterades på de två ägarsamråd som 
varit sedan direktionens sammanträde i juni. Bland annat har 
diskuterats  pengar till språkintroduktionen (IMSPR), förbundets 
styrdokument samt kommande delårsrapport för Kunskapsförbundet 
Väst. 
 
Peter Göthblad (L) tog vid junisammanträdet upp en fråga om vem som 
meddelar ersättaren om ordinarie ledamot är förhindrad. Direktionen 
enades om att fortsätta såsom det är nu, att var och en tar ansvar för 
detta inom partigrupperingarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 59    Dnr 2016/00048 
 

Yttrande över remiss Ds 2016:24 Validering med 
mervärde 
 
Kommunalförbundet Kunskapsförbundet Väst har i egenskap av 
huvudman för den kommunala vuxenutbildningen i Trollhättan och 
Vänersborg, av Trollhättans kommun fått i uppdrag att i dess ställe avge 
yttrandet avseende departementspromemorian Ds 2016:24 Validering 
med mervärde. 
 
Hans Andersson, rektor inom vuxenutbildningen, föredrog ärendet. I 
remissen föreslås att individens rätt till validering inom bör stärkas. Det 
kommer dock att bli en merkostnad, och i förslaget föreslås att ingen 
ekonomisk kompensation i form av statliga medel skall utgå.   
 
Vid tiden för direktionens sammanträde var yttrandet ännu ej färdigställt, 
men direktionen enades om att uppdra åt ordföranden att fatta beslut om 
yttrandet. 
 
 

 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen uppdrar åt ordföranden att efter samråd med presidiet fatta 
beslut avseende yttrande över Ds 2016:24 Validering med mervärde, och 
överlämna detsamma å direktionens vägnar. 
 
Protokollsutdrag 

Trollhättans stad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2016-09-27 
                                                               Sid 7 
  

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

 
 
§ 60    Dnr 2016/00002 
 

Information med anledning av budgetpropositionen 2017 
 
Jan-Erik Aronsson redogjorde för förutsättningarna i de delar som avser 
vuxenutbildningen. 
 
Bland annat kommer nya kursplaner för den grundläggande 
vuxenutbildningen, då målgruppen delvis har förändrats. Ett 
studiestartsstöd föreslås för dem mellan 25-55 år som har låg utbildning. 
Antalet trainee-platser, som vänder sig till dem som har fullständig 
gymnasieutbildning, kommer att minska. Den 1 januari införs rätten till 
behörighetsgivande utbildning, vilket medför att kommunerna kommer att 
bli skyldiga att erbjuda mer vuxenutbildning än idag. 
 
I budgetpropositionen läggs extra fokus på sfi (utbildning i svenska för 
invandrare). De som idag läser sfi kommer att i framtiden behöva mer 
utbildning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2016-09-27 
                                                               Sid 8 
  

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

 
 
§ 61    Dnr 2015/00055 
 

Information inför beslut om delårsrapport 
 
Marie Nordvall, Marie Jensen och Sara Emanuelsson presenterade 
prognosen inför beslut om delårsrapport på kommande sammanträde. 
 
Prognosen pekar mot ett underskott om – 8,5 Mkr, varav 4 Mkr utgör 
underskott inom verksamheten för språkintroduktionen (IMSPR). 
Gällande interkommunala ersättningar har antalet elever som valt andra 
utbildningar, d v s utbildningar utanför förbundet, ökat i jämförelse med 
det som prognostiserades tidigare. Flyttkostnader har också bidragit till 
det negativa resultatet genom flytt av verksamheterna på Lärcentrum 
Swedenborg till Nils Ericsonsgymnasiet och omflyttningarna i samband 
med renoveringen av Birger Sjöberggymnasiet. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 

Direktionen uppdrar åt förbundsdirektören att vidta åtgärder för att 
uppnå budget i balans exklusive språkintroduktionen (IMSPR).. 
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§ 62    Dnr 2015/00055 
 

Plan för internkontroll 2016 
 
Direktionen antog 2014-05-20, ett reglemente för internkontroll. 
Reglemente syftar till att säkerställa att förbundet upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll, det vill säga den ska med rimlig grad av 
säkerhet säkerställa att följande 
övergripande mål uppnås; 
 
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
-tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 
 
Varje år ska direktionen anta en särskild plan för granskning och 
uppföljning av den interna kontrollen. 

 
Marie Nordvall föredrog ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen antar upprättad Plan för granskning av den interna kontrollen 
2016. 
 
 
Protokollsutdrag 

revisorerna 
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 § 63    Dnr 2016/00033 

 

Angående datum för beslut om Mål- och resursplan (MRP) 
 

Varje år fattar direktionen beslut om en Mål- och resursplan. I 
förbundsordningen § 11 står följande: 
 
”Preliminär budgetram avseende det kommande budgetåret fastställs i 
ägarsamrådet under april månad. Slutlig budgetram fastställs i 
ägarsamrådet (enligt § 12) senast den 30 augusti.  
 
Detaljbudget för förbundet ska fastställas av direktionen senast den 30 
september året före budgetåret. ” 
 
Om den slutliga budgetramen fastställs senast den 30 augusti kan inte 
direktionen fatta beslut om en Mål- och resursplan redan den 30 
september om budgeten ska förankras och bearbetas av direktionens 
ledamöter och av förbundets verksamheter. För att Kunskapsförbundets 
budgetprocess ska bli optimal behöver beslutet om Mål- och resursplanen 
flyttas till direktionens sammanträde i november som överstämmer med 
kommunallagen.  
 
Medlemskommunerna har informerats om Kunskapsförbundets önskemål 
så att det kan beaktas i översynen av styrdokumenten.  
 
 
 

 Direktionens beslut 
 
Direktionen beslutar att fastställa Mål- och resursplan 2017 på 
sammanträdet i november.. 
 
Protokollsutdrag 
Vänersborgs kommun 
Trollhättans stad 
revisorerna 
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§ 64    Dnr 2013/00010 
 

Korrigering angående firmatecknare 
 
Firmateckning är personligt och kan inte avse endast titel. Då en ny vice 
ordförande tillträtt sedan tidigare fattat beslut, behöver en korrigering 
göras gällande vem som i egenskap av vice ordförande får teckna 
förbundets firma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen bemyndigar följande personer att teckna förbundets firma, 
där annat inte är särskilt beslutat:  
 
1. Ordförande Maud Bengtsson och vid dennas förfall förste vice 
ordförande Kenneth Borgmalm 
 
2. Förbundsdirektör Johan Olofson och vid dennes förfall utvecklingschef 
Maria Hildefors 
 
Kommunförbundets firma tecknas av någon av de ovan angivna 
förtroendevalda i förening med någon av de ovan angivna tjänstemännen.  
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§ 65    Dnr 2013/00143 
 

Sammanträdestider 2017 för direktionen 
 

Förslag till sammanträdestider presenterades enligt följande:  
Organ Datum Tid Anmärkning 

Presidium 17 jan 08.30-12  

Direktion 31 jan 08:30 -17 Direktion + kvalitetsstämma 

Presidium 14 feb 08.30-12  

Direktion 28 feb           08.30-12.30  

Presidium 14 mar 08.30-12  

Direktion 28 mar           08.30-12.30  

Presidium 11 apr 08.30-12  

Direktion 2 maj    08.30-12.30  

Presidium 16 maj   08.30-12  

Direktion 30 maj  08.30-12.30  

Presidium 2 juni 08.30-12  

Direktion 20 juni 08.30-12.30  

Presidium  29 aug        08.30-12.00  

Direktion 12 sep 08.30-12.30  

Presidium 26 sep 08.30-12  

Direktion 17 okt            08.30-12.30  

Presidium 7 nov 08.30-12  

Direktion 21 nov          08.30-12.30  

Presidium 28 nov 08.30-12  

Direktion 12 dec   08.30-12.30  

 
Från tjänstemannaorganisationen deltar följande funktioner under hela 
sammanträdestiden: 
förbundsdirektör 
förbundssekreterare 
ekonomichef 
Övriga tjänstemän kallas till specifika programpunkter vid behov. 

 

Förslag till beslut 
 
Direktionen antar föreslagna sammanträdestider för 2017. 
 
Protokollsutdrag 
Vänersborgs kommun 
Trollhättans stad 
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 § 66    Dnr 2014/00021 
 

Lokaler gymnasium och vuxenutbildning 
 
Efter ombyggnad och renovering av Nils Ericsonsgymnasiet som blev 
färdigt under våren 2016 har Lärcentrum flyttat sin verksamhet från 
Swedenborg till Nils Ericsonsgymnasiet. Den ursprungliga planen bygger 
på att Lärcentrum i huvudsak har sin verksamhet i G-huset och delar av A-
huset. B-, C- och D-husen är avsedda för gymnasieverksamheten. Undantag 
från detta är t.ex. laborationssalar, cafeteria och bibliotek där lokalerna 
samnyttjas. 
 
Fler elever och studerande finns nu i lokalerna än vad som beräknades och 
därför har det nu blivit svårt att ge vuxenutbildningen och gymnasiet egna 
ytor. 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen beslutar att flytta delar av vuxenutbildningen till Vänerparken 
så att det i så stor utsträckning som möjligt går att hålla isär gymnasie- och 
vuxenutbildningen på Nils Ericsonsgymnasiet.   
 

Direktionen beslutar också att vuxenutbildningen beslutar om vilka 
delar som flyttas över.  
 
Protokollsutdrag 
rektorer 
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 § 67    Dnr 2016/00053 
 

Ansökan om lokalt idrottsgymnasium 
 
Trollhättans hockeyklubb och KFUM i Trollhättan har ansökt om lokalt 
idrottsgymnasium (LIS) för ishockey respektive handboll. 
 
Kostnaderna för idrottsgymnasium varierar mellan de olika idrotterna. LIS 
utgör 200 p och ryms inom individuellt val. Många idrottsföreningar är 
intresserade av detta och LIS kräver inte ansökningar via idrottsförbund 
och Skolverket. 
 
I den tjänsteskrivelse daterad 2016-09-08 framkommer kostnader för LIS, 
men också organisatoriska svårigheter. 
 

 
Direktionens behandling av ärendet 
 
Diskussioner fördes kring för och nackdelar med lokal idrottsutbildning. 
Direktionen fann att underlaget inte var tillfredställande. 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen beslutar att återremittera ärendet för komplettering av 
underlaget samt att inhämta medlemskommunernas syn på lokal 
idrottsutbildning via ett ägarsamråd. 
 
Protokollsutdrag 
Rektorer 
Trollhättans hockeyklubb 
KFUM Trollhättan 
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 § 68    Dnr 2016/00051 
 

Yttrande över motion ”För Trollhättans framtid 
narkotikafria skolor” 
 
Dan Möllengård (-) har till kommunfullmäktige i Trollhättans stad 
inlämnat en motion med rubriken ”För Trollhättans framtid narkotika 
fria skolor”. Kunskapsförbundet Väst har beretts tillfälle att yttra sig i 
egenskap av remissinstans. 
 
I motionen föreslås att narkotikahundar används i förebyggande syfte och 
skolorna slumpmässigt skall sökas igenom.  
 
Tydliga rutiner för arbetet mot droger finns redan på 
gymnasieskolorna. Det förebyggande arbetet mot användande av 
droger och narkotika skall utgå från undervisningen anser förbundet. 
Skolans uppgift är i sammanhanget att utbilda och informera elever, 
personal och vårdnadshavare, vilket utgör en viktig del i det 
drogförebyggande arbetet. Det inte är skolans uppgift att organisera 
sökning av narkotika. Misstanke om narkotikabrott eller annan 
drogrelaterad brottslighet, skall på förekommen anledning anmälas till 
polisen. 
 
Sofia Lindholm (C) yrkade följande tillägg till beslutet: 
 
”Motioner som rör Kunskapsförbundet Västs verksamhet skall ställas i 
direktionen för Kunskapsförbundet Väst” 
 
 

 Direktionens beslut 
 
Direktionen för Kunskapsförbundet Väst rekommenderar mot 
bakgrund av ovanstående redogörelse att motionen avslås, och har inte 
för avsikt att för egen del införa slumpvisa narkotikasökningar med 
hund. 
 
Direktionen beslutar också att motioner som rör Kunskapsförbundet Västs 
verksamhet skall ställas i direktionen för Kunskapsförbundet Väst 
 
Protokollsutdrag 

Trollhättans stad 
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 § 69    Dnr 2016/00052 
 

Yttrande över motion ”Slumpvisa drogtester i skolan” 
 
Rita Paulsson Svensson (L) har till kommunfullmäktige i Trollhättans 
stad inlämnat en motion med rubriken ”Slumpvisa drogtester i skolan”. 
Kunskapsförbundet Väst har beretts tillfälle att yttra sig i egenskap av 
remissinstans. 
 
Yttrande daterat 2016-09-06 föreligger. 
 
Kunskapsförbundet Väst har tagit del av utbildningsförvaltningens i 
Trollhättans stad synpunkter, och instämmer helt i att det råder stor 
osäkerhet kring möjligheten att garantera frivilligheten. Åtgärder som 
riskerar att kränka elevers integritet skall endast genomföras om det finns 
synnerliga skäl till detta. Här är det dessutom fråga om en 
grundlagsskyddad rättighet, nämligen skyddet mot påtvingade kroppsliga 
ingrepp (RF 2 kap 6 §). Införande av slumpvisa drogtester förutsätter 
absolut och otvetydigt samtycke. 
 
Förbundet anser att frivilligheten aldrig kan garanteras gällande 
slumpvisa drogtester. 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen för Kunskapsförbundet Väst rekommenderar mot 
bakgrund av ovanstående redogörelse att motionen avslås, och har inte 
för avsikt att för egen del införa slumpvisa drogtester av elever. 
 
Protokollsutdrag 

Trollhättans stad 
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§ 70    Dnr 2016/00004 
 

Meddelanden 
 

Meddelandelista för perioden 2016-06-14–2016-09-19 redovisades enligt 
bilaga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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 § 71    Dnr 2016/00005 

 

Delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut för perioden 2016-06-14–2016-09-19 redovisades 
enligt bilaga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 
2016-06-14–2016-09-19 enligt bifogat underlag. 

 
 
 
 
 

 


