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 Plats    Regnbågen Vänerparken 5, Vänersborg samt 

distans 

 Tid   Tisdag 27 april 2021, kl 09.00-12.10 

 
 Beslutande  Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ersättare  Enligt närvarolista, sid 2  
 
 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ärendelista  Sid 3 
 
 Utsedd att justera Madelaine Karlsson   
 
 
 Paragrafer   23-32 
 
 
 Underskrifter   
 Sekreterare  ............................................................................................ 
   Marit Hansson  
 
 
             Ordförande  ............................................................................................. 
   Maud Bengtsson 
 
 
              Justerande  ............................................................................................. 
   Madelaine Karlsson 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 ANSLAG/BEVIS 

     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag    

 Organ     Kunskapsförbundet Väst 
 Sammanträdesdatum  2021-04-27 

 Datum för anslags uppsättande   2021-05-07 
 Datum för anslags nedtagande   2021-06-04 

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  
Tor Wendel (M) §§ 23-31 
Henrik Josten (M) 2:e vice ordf  § 32 
Gunnar Henriksson (L) 
Benny Jonasson (S) 
Göran Nilsson (SD) 
Lutz Rininsland (V) 
Jonathan Svensson (S) 
Bengt Karlsson (S) 
Jonas Nilsson (S) 
Annelie Fredriksson (S) 
Angelica Lundgren Bielinski (M) 
Kent Almkvist (C) 
Ingela Lundberg (SD) 
 

 
 
 
Henrik Josten (M) 2:e vice ordf  
 
Magnus Ekström (KD)  
 
 
 
Amanda Blomster Roos (S) 
 
 
Lina Fryk Granat (V) 
 
 
 

 Ersättare 
  Anneli Guilotte (S) 
 Jan Appelqvist Palmqvist (SD) 
 Stefan Kärvling (V) 
 Bo Carlsson (C) 
 Malin Stål (S)  
 Jens Jönsson (MP) 
 Toni Naim (KD) avgick 10.50 
  
  Personalföreträdare 
  Lisa Gottlow, LR 
  Hanna Flensner, LR 
  Lena Carlsson, Lärarförbundet 
  Ulrika Appelgren, Kommunal 
  
  Övriga deltagare  

    Johan Olofson, förbundsdirektör 
  Marit Hansson, förbundssekreterare 
  Marie Nordvall, ekonomichef 
  Lena Hansson, avdelningschef, § 27 
  Camilla Kauffeldt, operativ chef, §§ 29, 32 
  Maria Hildefors, utvecklingschef, § 32 
  Carolina Blomster, rektor, § 32 
  Madeleine Chamoun Andersson, förstelärare, § 32 
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 Ärenden 
 
§ 23 Ordföranden har ordet (Dnr 2021/00001) 
 
§ 24 Backspegeln (Dnr 2021/00006) 
 
§ 25 Budget 2022: mål- och resursplan (MRP) 2022-2024, 
förbundsbidrag 2022 (Dnr 2021/00018) 
 
§ 26 Skolmiljarden (Dnr 2020/00037) 
 
§ 27 Organisation samt utbildningsutbud för gymnasieskolorna 
2022/2023 (Dnr 2021/00019) 
 
§ 28 Yttrande över ansökningar från friskolor 2021 
 (Dnr 2021/00016) 
 
§ 29 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2021/00003) 
 
§ 30 Meddelanden (Dnr 2021/00004) 
 
§ 31 Delegationsbeslut (Dnr 2021/00005) 
 
§ 32 Året med pandemin – lärares och elevers erfarenheter 
 (Dnr 2020/00026) 
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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.  
 
 

  
§ 23    Dnr 2021/00001 
 

Ordföranden har ordet  
 
Ordföranden påminde om att kameran skall vara på vid beslut och att 
handuppräckning sker via det digitala verktyget. 
 
Ägarsamråd kommer att hållas den 19 maj. 

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

  

Backspegeln 
 
Eventuella frågor från föregående sammanträde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar att inga frågor fanns från föregående sammanträde. 
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§ 25    Dnr 2021/00018 

  

Budget 2022: mål- och resursplan (MRP) 2022-
2024, förbundsbidrag 2022 

 
Prognosen för utvecklingen av elevunderlaget är totalt sett lägre inför 
2022. Förbundet får därför 2 Mkr mindre i form av återbetalning. 
Förbundet får 1,9 procent i löne- och inflationsuppräkning, vilket är den 
lägsta hittills. Kommande år är för övrigt ett orosmoment, särskilt i fråga 
om ökade kostnader för interkommunal ersättning. 
 
Diskussioner fördes om friskoleetableringar och vilken förbundets roll 
skall vara, d v s framtida strategi, hur stort utbudet skall vara och om 
förbundet skall fortsätta att driva utbildningar med halvklasser, vilket 
kostar extra pengar. 
 
Förbundsbidraget är preliminärt bestämt till 503,7 Mkr. 
 
 
 
 

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

  

Skolmiljarden 
 

Det statliga bidraget, den s k Skolmiljarden, syftar till att öka 
förutsättningen för alla elever att få den utbildning de har rätt till, trots 
pandemin, och därmed förhindra en 
s k utbildningsskuld.  
 
Trollhättan och Vänersborg har fått bidraget och kommer att fördela en 
andel till förbundet, som i sin tur beslutar hur dessa resurser används på 
bästa sätt. Elever i årskurs 3 prioriteras i Kunskapsförbundet Väst. 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-16 förelåg. 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Den del av skolmiljarden som kommer Kunskapsförbundet till del avsätts 
för utbildningsinsatser inom vuxenutbildningen och riktas till elever som 
lämnat gymnasieskolan med resultat negativt påverkade av pandemins 
omständigheter. Det gäller elever från såväl Kunskapsförbundet som 
fristående gymnasieskolor i Trollhättan och Vänersborg. 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 
rektorer 
 
 
 

 
 
 
 

  



    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2021-04-27 
                                                                                                                                           Sid 8 
  

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

 
 
§ 27    Dnr 2021/00019 
 

Organisation samt utbildningsutbud för 
gymnasieskolorna 2022/2023 
 
Lena Hansson presenterade förslag till utbildningsutbud enligt följande: 
 

Magnus Åbergsgymnasiet  

Program Platser 
Bygg och anläggningsprogrammet 54 
Ekonomiprogrammet 64 
Estetiska programmet - bild 16 
Estetiska programmet - musik 16 
Handelsprogrammet 23 
Hotell och turismprogrammet 18 
Restaurang och livsmedelsprogrammet 16 
Samhällsvetenskapsprogrammet 64 
Totalt 271 

  

Nils Ericsonsgymnasiet  

Program Platser 
Lärling 53 
Industriprogrammet 32 
Naturvetenskapsprogrammet 90 
Teknikprogrammet 120 
VVS och fastighetsprogrammet 16 
Vård och omsorgsprogrammet 20 
Totalt 331 
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Birger Sjöberggymnasiet  
Program Platser 
Barn och fritidsprogrammet 47 
Ekonomiprogrammet 61 
El och energiprogrammet - elteknik riksrekrytering 4 
El och energiprogrammet 32 
Estetiska programmet - musik 15 
Estetiska programmet - musik, spetsutbildning 15 
Fordon och transportprogrammet 30 
Naturbruksprogrammet - häst 12 
Naturvetenskapsprogrammet 34 
Samhällsvetenskapsprogrammet 61 
Teknikprogrammet 31 
Vård och omsorgsprogrammet 23 
Totalt 365 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen fastställer förslag till organisation och utbildningsutbud för 
gymnasieskolorna i Kunskapsförbundet Väst 2022/2023. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 
rektorer 
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§ 28    Dnr 2021/00016 
 

Yttrande över ansökningar från friskolor 2021 
 
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 om utökning: Lärlingsgymnasiet i Sverige AB belägna i 
Munkedal respektive Ale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen ställer sig bakom yttrande daterat 2021-04-16 och överlämnar 
detsamma till Skolinspektionen. 
 
 
 
Protokollsutdrag 
Skolinspektionen 
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§ 29    Dnr 2021/00003 
 

Förbundsdirektören informerar 
 
Efter pandemin 
 
Förbundet arbetar med vilka arbetssätt som skall finnas efter pandemin. Det 
är inte troligt att det kommer att bli precis som innan den bröt ut. 
 
Rapport angående åtgärder i samband med Coronapandemin 
 
Camilla Kauffeldt rapporterade att arbete med att säkra arbetsmiljön för 
lärare på skolorna nu när något fler elever är inne (ca 50 %) och att risk- och 
konsekvensanalyser genomförs i samband med detta. 
 
Studenten blir i år, liksom i fjol, förlagd under tre dagar. 
 
Smittspridningen på skolorna är utspridd, inga kluster eller stora utbrott. 
 
 
 

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

 

Meddelanden 
 
Meddelandelista för perioden 2021-03-17–2021-04-17 redovisades 
enligt bilaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktionens beslut 

 

Direktionen noterar informationen. 
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§ 31    Dnr 2021/00005 

 

Delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut för perioden 2021-03-17–2021-04-17 redovisades 
enligt bilaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktionens beslut 

 

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 
2021-03-17–2021-04-17 enligt bifogat underlag. 
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§ 32    Dnr 2020/00026 

 

Året med pandemin – lärares och elevers 
erfarenheter 
 
Hur har det gått för våra elever? Vilka är lärares och elevers 
erfarenheter av året som gått? 

Camilla Kauffeldt och Maria Hildefors inledde med att göra en 
redovisning av pandemins effekt i siffror. Därefter visades en film som 
spelades in i dokumentationssyfte i mars 2020 på temat ”vad händer 
med lärandet när undervisningen blir digital?” Sist gavs direktionen 
möjlighet att ställa frågor till rektor, lärare och elever som fanns med 
via länk under punkten.  

 

 

 

 

Direktionens beslut 

 

Direktionen noterar informationen. 
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Avslutning 
 
Sammanträdet avslutades med gratulationer, blommor och presenter till 
förbundsdirektören, som fyllt år. Ordföranden höll tal. 
 
 
 
 


