
    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2016-11-22 
                                                               Sid 1 
  

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

 

 Plats    G241/G243 Nils Ericsonsgymnasiet, Trollhättan 

 Tid   Tisdag 22 november 2016,  kl 13.00-18.20 

 
 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   81-91 
 
 
 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  2016-11-22 

 Datum för anslags uppsättande   2016-12-05 
 Datum för anslags nedtagande   2017-01-02 

Förvaringsplats för protokollet        Vänerparken 5, Vänersborg 
  

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



    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2016-11-22 
                                                               Sid 2 
  

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

  
                       Närvarolista                        Tjänstgör för 

  Beslutande    
 
Maud Bengtsson (S) ordförande 
Johanna Juntti § 81 (information) 
Kenneth Borgmalm (S) 1:e vice ordf §§ 81-91  
(beslut) 
Sofia Lindholm (C) 2:e vice ordf 
Anna-Karin Sandberg (MP) 
Irma Fredriksson (M) §§ 81-89 (information) 
Johanna Juntti (S) §§ 81-91 (beslut) 
Lena Eckerbom Wendel (M) 
Peter Göthblad (L)  
Lutz Rininsland (V) 
Anders Strand (SD) 
Bengt Karlsson (S)  
Erica Parkås (S) 
Jonas Nilsson (S) 
Lisa Thornadtsson (S) 
Theodor Ahrenberg (M) 

 
 
Kenneth Borgmalm (S) 
 
 
 
Madelaine Karlsson (S) 
Maria Abrahamsson (S) 
Maria Abrahamsson (S) 
 
 
 
Kurt Karlsson (SD) 
 
 
 
Tobias Sandberg (V) 
 

  
 Ersättare 
 Mats Häggner (C)  
 Orvar Carlsson (KD)  
 Sven-Åke Strandlind (S)   
 Sune Svensson (S)  
 Bedros Cicek (KD) 
   
 Personalföreträdare 
 Larz Blomqvist, LR 
 Peter Lans, Lärarförbundet 
   
 Övriga deltagare 

Maria Hildefors, utvecklingschef, § 82 
 Camilla Kauffeldt, verksamhetschef gymnasieskolan §§ 85-89  
 Johan Olofson, förbundsdirektör 
 Marie Nordvall, ekonomichef 
 Marit Hansson, förbundssekreterare 
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  Ärenden  
 

§ 81 Ordföranden har ordet (Dnr 2016/00001) 
 
§ 82 Tendenser kunskapsresultat (Dnr 2016/00002) 

 
§ 83 Mål- och resursplan (MRP) 2017-2019 för beslut 
 (Dnr 2016/00033) 

 
§ 84 Månadsrapport oktober (Dnr 2015/00055) 
 
§ 85 El- och energiprogrammet (Dnr 2016/00056) 
 
§ 86 Estetiska programmet musik (Dnr 2016/00056) 

  
§ 87 Humanistiska programmet (Dnr 2016/00056) 
 
§ 88 Organisation samt utbildningsutbud gymnasieskolorna 
2017/2018 för beslut (Dnr 2016/00056) 
 
§ 89 Ansökan om lokalt idrottsgymnasium(Dnr 2016/00053) 
 
§ 90 Meddelanden (Dnr 2016/00004) 
 
§ 91 Delegationsbeslut (Dnr 2016/00005) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Val av justerare 
 
Lena Eckerbom Wendel (M) utsågs att jämte ordföranden justera 
protokollet.   
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§ 81    Dnr 2016/00001 
 

Ordföranden har ordet  
 

Ärendet om det som är på gång inom personalområdet utgick från 
dagens sammanträde. 
 
Ett extra ägarsamråd har ägt rum där lokalt idrottsgymnasium och 
yrkesvux diskuterades. Nästa ägarsamråd äger rum den 25 november 
då diskussionerna om yrkesvux  återkommer på dagordningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 82    Dnr 2016/00002 
 

Tendenser kunskapsresultat 
 

Maria Hildefors presenterade tendenser för kunskapsresultaten hos 
eleverna i förbundets verksamheter, d v s hur bra eleverna håller på att 
lyckas med målen. Betygsresultat från juni 2016 tjänade som underlag för 
presentationen. 
 
Utmaningar inom gymnasieskolorna är bl a att 
-Den genomsnittliga betygspoängen är för låg i förhållande till 
riket.  
-Skillnaden i genomsnittlig betygspoäng mellan yrkesprogram och  
Högskoleförberedande program för stor.  
-Männen lyckas inte lika bra som kvinnorna. Särskilt på de  
högskoleförberedande programmen är det skillnad.  
-Den totala examensandelen är för låg.  
 
Inom vuxenutbildningen finns utmaningar som 
-Minskad andel godkända kursresultat på grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning  
-Elever på lärlings- och yrkesutbildningar blir godkända i högre grad  
än övriga.  
-Större andel elever som får betygen A och F på Nils Ericson  
-Större andel elever som når godkända betyg i Vänerparken  
-Kvinnor når godkända resultat i högre grad än män  
-Stor skillnad i genomströmningshastighet på sfi  
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen 
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§ 83    Dnr 2016/00033 
 

Mål- och resursplan (MRP) 2017-2019 för beslut 
 

Förbundets budget består av två delar, dels förbundsbidraget, dels 
uppdragsersättning för vuxenutbildningen.  
 
Förbundsbidraget, som baseras på antalet 16-18-åringar, fördelas enligt 
följande: 
 
Gymnasiet/gymnasiesärskola   256 613 tkr     
Hyra, interkommunalt,                133 368 tkr 
Resebidrag, busskort                        8 010 tkr  
Förbundskontor                               26 007 tkr 
Direktion                                          1 002 tk 
 
Uppdragsersättningen har följande fördelning: 
 
Vuxenutbildning               60 201 tkr 
Hyra                11 525 tkr 
Förbundskontor                 3 523 tkr 
Direktion                       98 tkr  
 
 

Direktionens behandling av ärendet 
 
Diskussioner fördes kring hur Mål- och resursplanen utarbetats. Några 
ledamöter uttryckte önskemål om deltagande i arbetsprocessen. 
 
Yrkanden 
 
Sofia Lindholm (C) yrkade återremiss med hänvisning till att dokumentet 
innehåller för lite siffror, och dessutom skall innefatta mer politik. 

 
Anders Strand (SD) och Lena Eckerbom Wendel (M) yrkade bifall till Sofia 
Lindholms förslag.  
 
Kenneth Borgmalm (S) yrkade bifall till beredningens förslag men med 
tillägg att presidiet ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur arbetet skall 
ske inför 2018. 
 
Efter ajourneringen ställde ordföranden ställde frågan om ärendet skulle 
avgöras idag eller om återremiss skulle ske. Genom acklamation fann  
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ordförande att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde. Votering 
begärdes. 
 
Följande omröstningsordning beslutades: de som anser att ärendet skall 
avgöras idag röstar ja. De som anser att ärendet skall återremitteras röstar 
nej. 
 
Efter votering hade 9 röstat ja för avgörande idag, medan 5 röstat nej till 
förmån för återremiss. Då det för återremiss räckte med endast en 
tredjedel av rösterna stod det klart att förslaget om återremiss vunnit 
bifall (bilaga 1). 

 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen återremitterar Mål- och resursplan 2017-2019 med 
motiveringen att direktionens ordförande skall stå som avsändare, 
detaljnivån behöver ökas för att möjliggöra för direktionen att prioritera 
samt i övrigt förtydliga i planen, utifrån dialogen på dagens sammanträde. 
 
 
Protokollsutdrag 
ekonomer 
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§ 84    Dnr 2015/00055 
 

Månadsrapport oktober 2016 
 
Marie Nordvall presenterar månadsrapporten. 
Nettokostnaden för oktober uppgår till 8 423 tkr för oktober månad. 
Prognosen ser ut att förbättras något jämfört med delårsrapporten för 
augusti, trots att gymnasiets interkommunala nettokostnader ökar jämfört 
med prognosen som då togs fram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 

Direktionen noterar informationen. 
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§ 85    Dnr 2016/00056 
 

El- och energiprogrammet 
 
Elprogrammet erbjuds idag på Magnus Åbergsgymnasiet (inriktning 
Högspänning år 2) och på Birger Sjöberggymnasiet (inriktning Installation 
år 2).  
 
Precis som på övriga yrkesprogram har Elprogrammet ett varierande 
elevunderlag. Möjligheterna till samläsning med andra program är mer 
komplicerat än på de teoretiska programmen, enbart 600 poäng är 
gymnasiegemensamma ämnen och möjligheter till samläsning beror på 
övriga programs elevantal, som kan variera mycket.  
 
Ett PM avseende kostnadseffektiviteten i att erbjuda programmet på två 
skolor är framtaget. Slutsatsen i detta PM är att det som talar för 
alternativet att förlägga programmet på en skola är större möjligheter att 
erbjuda fler valalternativ inom ramen för programmet samt mindre 
sårbarhet för elevantalsvariationer.  
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen beslutar att elprogrammet i fortsättningen enbart förläggs på 
Birger Sjöbergsgymnasiet med start höstterminen 2017.  
 
Förändringen avser även de elever som hösten 2017 påbörjar årskurs 2 
och i samband med det flyttar över till Birger Sjöbergsgymnasiet.  
 
 
 
Protokollsutdrag 

rektorer 
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 § 86    Dnr 2016/00056 
 

Estetiska programmet musik 
 

Estetiska programmet med musikinriktning är en fråga som har stor 
betydelse för förbundets medlemskommuner.  
 
Ett PM avseende kostnaderna för programmet samt möjligheterna att 
kostnadseffektivt bedriva programmet har utarbetats. Slutsatsen visar att 
samläsningsmöjligheterna för dessa elever är goda och ger möjlighet att 
bedriva programmet på två orter.  
 

  
 

Direktionens behandling av ärendet 
 
Kvalitet i relation till antalet elever diskuterades. 
 
Yrkanden 
 
Lena Eckerbom Wendel (M) yrkade på tillägget att programmet startar om 
det finns minst tre sökande på berörd skola. 
 
Sofia Lindholm (C) instämde i Lena Eckerbom Wendels tilläggsyrkande om 
minst tre sökande. 
 
Kenneth Borgmalm (S) yrkade bifall till grundförslaget. 
 
Ordföranden frågade om alla var för grundförslaget samt vilka som var för 
att tilläggsyrkandet lades till. Genom acklamation fann ordförande att 
grundförslaget utan tilläggsyrkande vunnit flest röster. Votering begärdes. 
 
Följande omröstningsordning beslutades: de som anser tilläggsyrkande 
om minst tre sökande på berörd skola skall tillfogas grundförslaget röstar 
ja. De som anser att beslutet skall lyda enligt grundförslaget utan 
tilläggsyrkande röstar nej. 
 
Efter summering av röstetalen hade förslaget om tillägg fått fyra röster, 
medan grundförslaget utan tilläggsyrkande vunnit 10 röster (bilaga 2). 
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 Direktionens beslut 
 
Direktionen beslutar att estetprogrammet tillsvidare erbjuds på Birger 
Sjöbergsgymnasiet och Magnus Åbergsgymnasiet.  
 
Peter Göthblad (L), Sofia Lindholm (C), Lena Eckerbom Wendel (M) och 
Theodor Ahrenberg (M) reserverade sig mot beslutet. 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 
rektorer 
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§ 87    Dnr 2016/00056 
 

Humanistiska programmet 
 

Humanistiska programmet är ett program som har ett mycket vikande 
elevunderlag och inför utbudet 2016 fattades beslut att programmet inte 
längre skulle erbjudas i Kunskapsförbundets regi. Samma tendens syns 
även på nationell nivå och enbart ett fåtal skolor erbjuder programmet. 
 
I samband med utredningen avseende Estetiska programmet 
musikinriktning görs bedömningen att samläsningsmöjligheterna med 
andra program är mycket stora. Programmets elever kan samläsa upp till 
2100 p av sin gymnasieutbildning med andra gymnasieprogram och 
samma slutsats kan man göra avseende det Humanistiska programmet.  
 
Yrkanden 
 
Sofia Lindholm (C) yrkade på tillägget att programmet startar om det finns 
minst två sökande. 
 
Genom acklamation fann ordföranden att grundförslaget utan 
tilläggsyrkande vunnit flest röster. 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen upphäver beslut om nedläggning av Humanistiska 
programmet (Dnr KFV 2015/00090, 2016-02-23 § 11) och beslutar att 
åter erbjuda Humanistiska programmet på Birger Sjöberggymnasiet i 
utbudet för läsåret 2017/2018. 
 
 
Protokollsutdrag 
rektorer 
kommunikatör gymnasiet 
 
 
 
 
 
 

 



    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2016-11-22 
                                                               Sid 13 
  

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

 
 

 § 88    Dnr 2016/00056 
 

Organisation samt utbildningsutbud för gymnasieskolorna 
2017/2018 för beslut 
 
Ansökningsförfarandet till gymnasiet påbörjas i december- januari då 
eleverna i åk 9 söker utbildning och antas preliminärt på sina julbetyg. 
Definitiv antagning till gymnasiets utbildningar sker i juni 2017 efter att 
slutbetyg har upprättas i åk 9.  
Kunskapsförbundet erbjuder 15 nationella program, varav 10 är 
yrkesförberedande, samt lärlingsutbildning inom flera program.  De 
teoretiska programmen erbjuds på två utbildningsorter.  
 
Vid föregående direktionssammanträde diskuterades utbildningsutbudet. 
PM avseende Estetiska programmet musikinriktning samt El- och 
energiprogrammet har tagits fram som komplement till förslag om 
utbildningsutbud inom gymnasieskolorna Kunskapsförbundet Väst 
2017/2018. 
 
 
 
 

 
 
Förslag till beslut 
 
Direktionen antar föreslaget utbildningsutbud samt organisation för 
gymnasiekolorna inom Kunskapsförbundet Väst läsåret 2017/2018. 
Humanistiska programmet på Birger Sjöberggymnasiet läggs till i 
utbildningsutbudet. 
 
Verksamhetschef gymnasiet får under ansökningsperioden efter samråd 
med direktionen anpassa antalet platser (organisation) om det uppstår 
behov och ekonomiskt utrymme finns. 
 
 
Protokollsutdrag 
rektorer 
Antagning Fyrbodal 
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 § 89    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 poäng 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. 
 
Vid direktionssammanträdet i 2016-09-27 § 67, beslutade direktionen att 
återremittera ärendet för att inhämta medlemskommunernas syn på 
lokalt idrottsgymnasium via ett ägarsamråd. 

 
Vid ett extrainsatt ägarsamråd den 10 november menade 
medlemskommunerna att inga extra pengar kommer att tillföras 
Kunskapsförbundet Väst för inrättande av lokalt idrottsgymnasium, men 
däremot rekommenderade medlemskommunerna förbundet att starta 
detta. 
 

Direktionens behandling av ärendet 
 
Diskussioner fördes kring hur idrottsval bäst skulle organiseras inom 
förbundet samt kostnader för detta. Vid diskussionerna framkom också att 
Birger Sjöberggymnasiet sedan många år tillbaka har  ishockey som 
möjligt val av idrottsspecialisering, ( i dagligt tal kallat ” specialidrott” ).  
 
Yrkanden 

 
Lutz Rininsland (V) yrkade avslag på beredningens förslag om att 
direktionen med hänvisning till rekommendation från 
medlemskommunerna skulle godkänna lokalt idrottsgymnasium med 
inriktningarna handboll och ishockey, samt yrkade att riktlinjer för 
specialidrott i stället utarbetas.  
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Lena Eckerbom Wendel (M) yrkade avslag på liggande förslag och att ett 
regelverk för ”specialidrott” upprättas för att möjliggöra för handboll att 
bedrivas inom ramen för specialidrott. 

 
Direktionen var i diskussionerna enig om att idrottsspecialisering är ett 
bättre alternativ än formen av lokalt idrottsgymnasium. 

 
Direktionens beslut 
 
Direktionen ställer sig positiv till intentionerna i ansökningarna om lokalt 
idrottsgymnasium från Trollhättans hockeyförening och KFUM i 
Trollhättan, men beslutar att ändå avslå ansökningarna med hänvisning 
till att idrott bedrivs effektivare inom ramen för idrottsspecialisering. 
 
Direktionen uppdrar att förbundskontoret att ta fram ett regelverk för 
idrottsspecialisering för beslut på sammanträdet i december. 
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§ 90    Dnr 2016/00004 
 

Meddelanden 
 

Meddelandelista för perioden 2016-10-18 – 2016-11-14 redovisades 
enligt bilaga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut för perioden 2016-10-18 – 2016-11-14  redovisades 
enligt bilaga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 
2016-10-18 – 2016-11-14 enligt bifogat underlag. 
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