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 Tid   Tisdag 28 februari 2017,  kl 08.30-11.45 

 
 Beslutande  Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ersättare  Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ärendelista  Sid 3 
 
 Utsedd att justera Bengt Karlsson 
 
 
 Paragrafer   5-11 
 
 
 Underskrifter   
 Sekreterare  ............................................................................................ 
   Marit Hansson  
 
 
             Ordförande  ............................................................................................. 
   Maud Bengtsson 
 
 
              Justerande  ............................................................................................. 
   Bengt Karlsson  
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 ANSLAG/BEVIS 

     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag    

 Organ     Kunskapsförbundet Väst 
 Sammanträdesdatum  2017-02-28 

 Datum för anslags uppsättande   2017-03-10 
 Datum för anslags nedtagande   2017-04-07 

Förvaringsplats för protokollet        Vänerparken 5, Vänersborg 
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                       Närvarolista                        Tjänstgör för 

  Beslutande    
 
Maud Bengtsson (S) ordförande 
Kenneth Borgmalm (S) 1:e vice  
Sofia Lindholm (C) 2:e vice ordf 
Madelaine Karlsson (S) 
Johanna Juntti (S) 
Lena Eckerbom Wendel (M) 
Peter Göthblad (L)  
Lutz Rininsland (V)  
Kurt Karlsson (SD) 
Bengt Karlsson (S)  
Erica Parkås (S) 
Sven-Åke Strandlind (S) 
Tobias Sandberg (V)  
Theodor Ahrenberg (M) 

 
 
 
 
 
Maria Abrahamsson (S) 
 
 
 
 
 
 
Jonas Nilsson (S) 

  
 Ersättare 
 Mats Häggner (C) 
 Irma Fredriksson (M) 
 Orvar Carlsson (KD) 
 Magdalena Hansson (VFP) 
 Cecilia Skenhall (SD)  
 Mats Wiking (S) 
 Sune Svensson (S)  
 Jens Jönsson (MP)    
 Bedros Cicek (KD) 
  
  Personalföreträdare 
 Jörgen Andersson, LR 
 Peter Lans, Lärarförbundet 
   
 Övriga deltagare  

Mikael Cederlund, drogförebyggare, Lena Bogren rektor, Björn Hartelius 
rektor § 6 
Camilla Kauffeldt, verksamhetschef gymnasiet § 7 
Marie Jensen ekonom, Sara Emanuelsson ekonom § 8 
Johan Olofson, förbundsdirektör 

 Marie Nordvall, ekonomichef 
 Marit Hansson, förbundssekreterare 
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  Ärenden  
§ 5 Ordföranden har ordet (Dnr 2017/00001) 
 
§ 6 Information om drogförebyggande arbete (Dnr 2017/00002) 
 
§ 7 Sökandestatistik till gymnasiet efter preliminäromgången 
 (Dnr 2016/00056) 
 
§ 8 Budget 2016: Beslut om årsredovisning (Dnr 2015/00055) 
 
§ 9 Budget 2016: Internkontroll 2016 (Dnr 2015/00055) 

 
§ 10 Meddelanden (Dnr 2017/00004) 
 
§ 11 Delegationsbeslut (Dnr 2017/00005) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Val av justerare 
 

Bengt Karlsson (S) utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2017-02-28 
                                                               Sid 4 
  

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

 
 
§ 5    Dnr 2017/00001 
 

Ordföranden har ordet  
 

Ordföranden meddelade att ärende 7 ”Lokalförsörjning i 
Kunskapsförbundet Väst 2018-2022” utgår och behandlas i stället vid 
sammanträdet i mars.  
 
Magdalena Hansson (VFP) och Cecilia Skenhall (SD) presenterade sig. 

 
Ordföranden gjorde en återblick. Kvalitetsstämman var mycket bra 
detta år i synnerhet för politiker. 
 
Den s k MRP-gruppen (gruppen som skall arbeta med kommande Mål- 
och resursplan) har träffats tre gånger då mål, resursfördelningsmodell 
och bokslut m m gåtts igenom. Vid nästa tillfälle kommer 
tjänstemännen att presentera ett förslag på stuktur för det politiska 
arbetet med Mål- och resursplanen. 

 
Ägarsamrådet som hölls i mars var ett bra möte. 
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§ 6    Dnr 2017/00002 
 

Information om drogförebyggande arbete 
 

Mikael Cederlund, Lena Bogren och Björn Hartelius kom till dagens 
sammanträde för att informera om det drogförebyggande arbetet.  Skola, 
socialtjänst och polis är viktiga i samverkan mot droger, liksom 
kommunikation mellan föräldrar och barn. Användandet av cannabis 
bland dem som använder droger har ökat, men att dricka alkohol är 
fortfarande avsevärt mycket vanligare bland ungdomar än att i stället inta 
narkotika. Viktigt att komma ihåg är att de flesta inte använder droger. 
 
En prioritering för skolans del när det gäller motverkande av 
droganvändning är att arbeta med trivsel och med hjälp av experter och 
olika instanser i samhället informera, förebygga och utbilda, inte bara 
elever, utan också personal.  
 
På skolorna jobbar man mycket med delaktighet och motivation. Viktigt är 
att lärare uppmärksammar frånvaro. Fler vuxna rör sig i korridorerna och 
olaga intrång skall anmälas.  Skyddande faktorer, såsom en bra skola, är 
viktiga i arbetet mot droger. 
 

 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
Direktionen noterar informationen 
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§ 7    Dnr 2016/00056 
 

Sökandestatistik gymnasiet efter preliminäromgången 
 

Camilla Kauffeldt redovisade statistik efter det preliminära valet till 
gymnasiet läsåret 2017/2018. Elevantalet ökar i förhållande till tidigare 
år.  
  
Antal sökande till gymnasiesärskolan på Magnus Åbergsgymnasiet (som är 
en av Sveriges fyra största gymnasiesärskolor) har också ökat. 
 
Nämnas kan att: 
 

• Industriprogrammet ökar stort! 
• Intresset för Natur och Teknik håller i sig! 
• Hotell och Turism och Restaurang och Livsmedel är på väg upp 

igen.  
 
Utmaningar som finns är 
 

• Fordonsprogrammet, som har lågt sökandetal och förutom det, 
också få behöriga sökande 

• Den totalt ökande andelen obehöriga sökande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
Direktionen noterar informationen 
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 § 8    Dnr 2015/00055 
 

Budget 2016: Beslut om årsredovisning 
 
Föregående års bokslut resulterade i följande: 
 

 
Marie Nordvall, Marie Jensen och Sara Emanuelsson presenterade 
bokslutet på övergripande nivå samt för gymnasiet och 
vuxenutbildningen. 
 
 
Ordföranden framförde ett tack till personalen inom Kunskapsförbundet 
Väst för ett väldigt bra arbete med att få budgeten i balans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
Direktionen fastställer årsredovisning för Kunskapsförbundet Väst 2016 
och överlämnar densamma till kommunfullmäktige i Vänersborgs 
kommun och Trollhättans stad. 
 
Lena Eckerbom Wendel (M) anmälde skriftlig reservation (se bil 1). 
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§ 9    Dnr 2015/00055 
 

  Budget 2016: 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. 
 
För att hitta de områden som bör granskas upprättas en risk- och 
väsentlighetsanalys med hjälp av en matris där graden av sannolikhet och 
konsekvens uppskattas enligt skalan 0-4.  
.  
Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen förslås att tre områden ingår i 
granskningen 2016. 
 
1 Ekonomisk uppföljning 
Direktionen fastställer inför varje år en Mål- och resursplan där resurserna 
fördelas till de olika verksamheterna. Direktionen och förbundets 
verksamheter behöver löpande information om det ekonomiska läget för att 
kunna fatta beslut så att resurserna används så effektivt som möjligt för att 
uppfylla förbundets syfte och de fastställda målen. Uppföljningar sker flera 
gånger under året men det saknas en skriftlig rutin.  
 
Kontrollmål: Arbeta fram en rutin för ekonomisk uppföljning. 
 
2 Varumärke 
Hösten 2013 lanserades Kunskapsförbundets varumärkesplattform med 
grafisk manual. Instruktioner och mallar för hur den grafiska manualen ska 
användas, har lagts ut på intranätet. För att bygga ett enhetligt och starkt 
varumärke är det viktigt att säkerställa att instruktioner och mallar följs. 
 
Kontrollmål: Att Kunskapsförbundets logotyper används på rätt sätt. 
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3  Antagning, vuxenutbildningen 
 
Vuxenutbildningen finns i Trollhättan och i Vänersborg och antagning sker 
löpande under hela året. Inom vuxenutbildningen finns flera skolformer 
och reglerna kring antagningen skiljer sig åt inom olika skolformer. Det är 
viktigt  
 
 
att de som söker till vuxenutbildningen antas enligt gällande regler, så att 
ingen missgynnas. 
 
En stor del av vuxenutbildningen finansieras genom årliga uppdragsavtal 
mellan medlemskommunerna. Avtalen anger antalet platser och 
ersättning per skolform. Inom vissa skolformer måste vuxenutbildningen 
erbjuda plats till alla som söker och det kan medföra att antalet antagna 
inte stämmer med uppdragsavtalen.   
 
Kontrollmål: Att antagning sker enligt de lagar och regler som gäller och 
hur antalet antagna per skolform stämmer med de uppdragsavtal som 
förbundet har med medlemskommunerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen godkänner upprättad internkontroll för 2016. 
 
 
Protokollsutdrag 

revisorer
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§ 10    Dnr 2017/00004 
 

Meddelanden 
 

Meddelandelista för perioden 2017-01-24– 2017-02-21 redovisades enligt 
bilaga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
Direktionen noterar informationen 
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 § 11    Dnr 2017/00005 

 

Delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut för perioden 2017-01-24– 2017-02-21 redovisades 
enligt bilaga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Direktionens beslut 
Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 
2017-01-24– 2017-02-21 enligt bifogat underlag. 
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