
    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2020-02-25 
                                                                                                                                           Sid 1 
  

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

 

 Plats     Sal 438 Vänerparken 5, Vänersborg 

 Tid   Tisdag 25 februari 2020, kl 08.30-12.35 

 
 Beslutande  Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ersättare  Enligt närvarolista, sid 2  
 
 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ärendelista  Sid 3 
 
 Utsedd att justera Benny Jonasson   
 
 
 Paragrafer   6-18 
 
 
 Underskrifter   
 Sekreterare  ............................................................................................ 
   Marit Hansson  
 
 
             Ordförande  ............................................................................................. 
   Maud Bengtsson 
 
 
              Justerande  ............................................................................................. 
   Benny Jonasson 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 ANSLAG/BEVIS 

     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag    

 Organ     Kunskapsförbundet Väst 
 Sammanträdesdatum  2020-02-25 

 Datum för anslags uppsättande   2020-03-06 
 Datum för anslags nedtagande   2020-04-03 

Förvaringsplats för protokollet        Vänerparken 5, Vänersborg 
  

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

                                                                                                  
     
  



    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2020-02-25 
                                                                                                                                           Sid 2 
  

_________________________________________________________ 
 │ Justerandes sign   │ Utdragsbestyrkande 
 │ │                 │  │ 
 │           │ │  │ 
 │ │ │  │ 
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   Beslutande    
 
Maud Bengtsson (S) ordförande 
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  Mats Andersson (C) 
  Jens Jönsson (MP) 
  Erland Larsson (SD) 
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  Larz Blomqvist, LR 
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 Johan Olofson, förbundsdirektör 
 Marie Nordvall, ekonomichef 

  Marit Hansson, förbundssekreterare 
  David Stockenberg, Caroline Ekström, ekonomer § 8 
  Maria Hildefors, utvecklingschef §§ 10,12,14 
  Johan Ceder, Björn Hartelius, rektorer, § 11,12 
  Carolina Blomster, rektor § 12 
  Jan-Erik Aronsson, förbundsstrateg, § 13 
  Lena Hansson, avdelningschef Plan och fastighet § 15 
  Jörgen Jörgensen, Torsten Gunnarsson, revisorer, §§ 8,9 
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 Ärenden 

 
§ 6 Ordföranden har ordet (Dnr 2020/00001) 
 
§ 7 Backspegeln (Dnr 2020/00006) 
 
§ 8 Budget 2019: Årsredovisning (Dnr 2018/00021) 
 
§ 9 Budget 2019: återställande av eget kapital, årsredovisning 2019 
(Dnr 2018/00021) 
 
§ 10 Skolinspektionens granskning 2020 (Dnr 2020/00019) 
 
§ 11 Redovisning av kompensatoriska åtgärder för Barn och 
fritidsprogrammet (BF) samt Vård- och omsorgsprogrammet (VO)  
(Dnr 2017/00030 
 
§ 12 Det kompensatoriska uppdraget, fortsättning (Dnr 2020/00022) 
 
§13 Vindrutan: nyheter inom vuxenutbildningen (Dnr 2020/00007) 
 
§14 Nationell jämförelse kunskapsresultat (Dnr 2020/00002) 
 
§ 15Preliminär antagning gymnasiet 2020/2021 
 
§ 16 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2020/00003) 
 
§ 17 Meddelanden (Dnr 2020/00004) 
 
§ 18 Delegationsbeslut 
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§ 6    Dnr 2020/00001 
 

Ordföranden har ordet  
 
Fredagen den 7 februari hölls ägarsamråd. På dagordningen stod bl a 
årsbokslutet, budget 2021, statistik från vuxenutbildningen och utbud och 
konkurrens inom gymnasieskolan samt rapport om gymnasielagseleverna. 
Diskussioner uppstod vid mötet kring statistik, då Trollhättan strax innan 
mötet kom med nya siffror för hur många som står i kö till sfi. Den nya 
statistiken visade dock bara sökande inskrivna på enheten för socialt stöd 
och försörjning, vilket inte gäller alla som söker sfi. Missförståndet reddes 
ut och beskedet blev att förbundet ska ta in de sökande som har 
prioriterad plats. 
 
Fråga har uppkommit om s k kontaktdagar för politiker. Var och en får 
självklart avtala med rektor om ett besök på skolan. Ingen ersättning 
kommer dock att utgå. Verksamhetsbesök kommer att ske för hela 
direktionen i anslutning till ordinarie sammanträde, med start under året. 
 
Fråga om parkering togs upp vid föregående sammanträde. 
Parkeringstillstånd till direktionens medlemmar kommer inte att delas ut 
fr o m innevarande år p g a nya regler för parkering i Vänerparken. Ett 
system för digital biljett har införts, och antalet tillstånd för parkering 
årsvis har begränsats. Direktionen får heller inte ersättning för 
parkeringsavgift i Vänerparken (omkring 17 kr per tillfälle). Möjlighet 
finns att parkera utan avgift vid Belfragegatans parkering, alternativt på 
Sanden. 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 7    Dnr 2020/00006 

  

Backspegeln 
 
Eventuella frågor avseende föregående sammanträdes (2020-02-04) 
informationsärenden. 
 
 

 

 
 
 
 

   
   
 
 
 
 
 
 
  Direktionens beslut 

 
Direktionen noterar att inga frågor fanns från föregående sammanträde. 
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§ 8    Dnr 2018/00021 

  

Budget 2019: Årsredovisning 
 
De politiska revisorerna Jörgen Jörgensen och Torsten Gunnarsson kom 
till dagens sammanträde för att lyssna till presentationen av 
årsredovisningen.  
 
Förbundskontoret har upprättat en årsredovisning för 2019. Den 
innehåller en övergripande målavstämning, ekonomisk analys och 
rapporter samt verksamhetsberättelse per enhet. 
 
Sent under hösten 2018 förändrades Kunskapsförbundets ekonomiska 
förutsättningar markant jämfört med tidigare år. Under 2019-2021 
beräknas intäkterna minska och kostnader öka med minst 58 mkr. För att 
nå en budget i balans behöver förbundets verksamheter minska sina 
kostnader med 33 mkr under 2019, 15 mkr under 2020 och 10 mkr under 
2021. 
 
Under året har 75 tjänster tagits bort och enbart ett fåtal 
visstidsanställningar har förlängts. Det innebär att förbundet minskat sin 
personal med knappt 11 % och den största förändringen skedde mellan 
juni och augusti. Under hösten har verksamheterna bedrivits inom budget.  
 
Kunskapsförbundet redovisar ett underskott på 5 011 tkr.  
 
Direktionen   -       13 tkr 
Förfogandeanslag/oförutsett + 3 000 tkr 
Förbundskontoret  +  6 331 tkr 
Gymnasiet   -12 600 tkr 
Vuxenutbildningen  -      171 tkr 
Stöd och service  -   1 558 tkr 
 
Kommunallagens balanskrav innebär att intäkterna ska överstiga 
kostnaderna varje år. En balanskravsutredning har gjorts som visar ett 
underskott på 5 011 tkr.  
 
Om balanskravsutredningen visar ett negativt resultat ska det enligt 
Kommunallagen återställas inom tre år om det inte finns synnerliga skäl. 
Kunskapsförbundet vill åberopa synnerliga skäl eftersom det under året 
uppstod kostnader som förbundet inte kunnat förutse såsom den snabba 
minskningen av statsbidrag från Migrationsverket samt nya 
friskoloretableringar. Under året anpassade förbundet sin verksamhet till  
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den nya situationen och under hösten bedrevs verksamheterna inom 
anvisad budget. Förbundet har ett eget kapital som kan täcka 
underskottet.  

 
David Stockenberg, Caroline Ekström och Marie Nordvall stod för 
presentationen. 

 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen fastställer Årsredovisning för Kunskapsförbundet Väst 2019 
och överlämnar densamma till kommunfullmäktige i Vänersborgs 
kommun och Trollhättans stad.  
 
Direktionen fattar ett separat beslut hur det egna kapitalet ska återställas 
eftersom balanskravsutredningen visar ett underskott.  
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 
Vänersborgs kommun 
Trollhättans stad 
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§ 9    Dnr 2018/00021 

  

Budget 2019: återställande av eget kapital, årsredovisning 
2019 
 
Kommunallagens balanskrav innebär att intäkterna ska överstiga 
kostnaderna varje år. En balanskravsutredning görs, där årets resultat 
justeras med realisationsvinster och förändring av 
resultatutjämningsreserv för att komma fram till om balanskravet 
uppfylls. Förbundet har inte haft några realisationsvinster och det finns 
ingen resultatutjämningsreserv.  

 
Balanskravsutred
ning, Mkr 2017 2018 2019 
Årets resultat enligt 
resultaträkning 3,1 2,9 -5,0 
Avgår 
realisationsvinster 0,0 0,0 0,0 
Förändring av 
resultats-
utjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 
 
Justerat resultat 3,1 2,9 -5,0 

 
Enligt balanskravsutredningen redovisas i år ett underskott på 5,0 Mkr 
och därmed klarar Kunskapsförbundet Väst inte balanskravet. Under 
förbundets tre första år var balanskravet negativt och då ersatte 
medlemskommunerna underskottet för att återställa det egna kapitalet. 
De senaste tre åren har förbundet byggt upp ett eget kapital på 13,1 Mkr.  
 
Om balanskravsutredningen visar ett negativt resultat ska det enligt 
Kommunallagen återställas inom tre år, om det inte finns synnerliga skäl 
att inte återställa. Kunskapsförbundet vill åberopa synnerliga skäl 
eftersom det under året uppstod kostnader som förbundet inte kunnat 
förutse, såsom den snabba minskningen av statsbidrag från 
Migrationsverket samt nya friskoloretableringar. Under året anpassade 
förbundet sin verksamhet till den nya situationen och under hösten 
bedrevs verksamheterna inom anvisad budget. Förbundet har ett eget 
kapital som kan täcka underskottet.  
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För 2019 föreslår Kunskapsförbundet att kommunfullmäktige i 
Trollhättans stad och Vänersborgs kommun beslutar att det egna kapitalet 
inte behöver återställas på grund av synnerliga skäl eftersom underskottet 
täcks av det egna kapitalet.   
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen föreslår att kommunfullmäktige i Trollhättans stad och 
Vänersborgs kommun beslutar att Kunskapsförbundet inte behöver 
återställa det egna kapitalet på grund av synnerliga skäl eftersom orsaken 
till årets underskott inte gick att förutse samt att förbundet har ett eget 
kapital som täcker underskottet. 
 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 
Vänersborgs kommun 
Trollhättans stad 
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§ 10    Dnr 2020/00019 

 

Skolinspektionens granskning 2020 
 
Maria Hildefors berättade kort om den regelbundna kvalitetsgranskning 
som Skolinspektionen genomför på Birger Sjöberggymnasiet och på 
huvudmannanivå under våren, då kvalitetsarbetet granskas och även det 
kompensatoriska uppdraget. Skillnaden mellan regelbunden 
kvalitetsgranskning och regelbunden tillsyn är att i det förstnämnda fallet 
är syftet att inte bara granska, utan även vara ett stöd för utveckling acv 
verksamheten. Vid tillsyn ligger fokus på att hitta brister i efterlevnaden 
av skollagen. 
 
Maria påminde också om den rapport som publicerades 2018, Kommuners 
styrning av gymnasieskolan - Ger kommunerna alla elever möjlighet att nå 
målen?  Rapporten tar upp huvudmannens styrning mot skolans 
kompensatoriska uppdrag. 
 
Myndigheten för Yrkeshögskolan kommer också till Kunskapsförbundet 
för att genomföra granskning. Utbildningarna Underhållstekniker och 
Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård, distans, är de 
utbildningar som myndigheten tittar närmare på 

 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 11    Dnr 2017/00030 

 

Redovisning av kompensatoriska åtgärder för Barn 
och fritidsprogrammet (BF) samt Vård- och 
omsorgsprogrammet (VO) 
 
I samband med direktionsmötet i mars 2017 redogjordes för 
kunskapsresultaten i förbundet i jämförelse med riket och några andra 
skolor i vårt närområde. Direktionen uppmärksammades på att 
kunskapsresultaten för förbundets Barn och fritidsprogram samt Vård- 
och omsorgsprogram avviker negativt i riksjämförelsen. 
 
Barn och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet 
tilldelades efter beslut i direktionen 2018-05-25, § 44, 1 Mkr totalt ur 
förfogandeanslaget för att användas under hösten 2018 till riktade 
insatser för att förbättra lärandet och kunskapsresultaten på 
programmen. Direktionen beslutade 2018-12-11, § 97, att Barn och 
fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet tilldelas 
ytterligare 1 Mkr totalt ur förfogandeanslaget för att användas under 
våren 2019 till riktade insatser för att fortsätta att förbättra lärandet 
och kunskapsresultaten på programmen. 
 
Direktionen beslutade 2019-04-30, § 32, att Barn och fritidsprogrammet 
samt Vård- och omsorgsprogrammet tilldelas ytterligare 800 Tkr totalt ur 
förfogandeanslaget.  
 
Vårterminen 2020 tilldelades Barn och fritidsprogrammet samt Vård- och 
omsorgsprogrammet 1 Mkr för fortsatta kompensatoriska åtgärder. 
 
Johan Ceder och Björn Hartelius kom till dagens sammanträde för att 
redovisa hur åtgärderna har fallit ut. 
 
Bland åtgärder som var gemensamma återfanns utökad bemanning, 
minimering av s k satellitlärare och fokus på närvaro. Vissa sänkningar i 
elevernas resultat kunde noteras, medan några individer förbättrat sina 
resultat i vissa ämnen. 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 12    Dnr 2020/00022 

 

Det kompensatoriska uppdraget, fortsättning 
 
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.  
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-12 förelåg. Maria Hildefors föredrog 
ärendet. 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen beslutar att för hösten 2020 fördela 2 Mkr av sitt 
förfogandeanslag enligt modellen: Magnus Åbergsgymnasiet 65%, Nils 
Ericsonsgymnasiet 15% och Birger Sjöberggymnasiet 20%.   
 
Direktionen fattar också ett inriktningsbeslut att fördela ytterligare 4 Mkr 
för 2021 enligt ovanstående modell. Syftet är att skapa långsiktighet och 
hållbarhet i de planerade insatserna.  
 
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. 
 
Protokollsutdrag 
rektorer 
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§ 13    Dnr 2020/00007 

 

Vindrutan: nyheter inom vuxenutbildningen 
 
Jan-Erik Aronsson presenterade nyheter inom vuxenutbildningens 
område. Förslagen som nu ligger är sprungna ur den s k 
komvuxutredningen. Det blir mer fokus på arbetsmarknad och 
kompetensutveckling och förflyttning från individens behov och 
önskemål till samhällets behov av arbetskraft och kompetens. 
 
Bland lagrådsremisserna återfinns nya mål i skollagen för 
kompetensförsörjning, vilka träder i kraft 1 juli 2020. Särvux kommer att 
upphöra som egen skolform och istället ingå i komvux under 
benämningen komvux som särskild utbildning.  
 
Det ligger också förslag om förändrade urvalsregler. Idag är det individer 
med minst utbildning som har företräde, men fr o m 1 juli 2021 kommer 
de som har störst behov att vara prioriterade.  
 
Ny betygsskala för grundläggande vuxenutbildning och sfi blir G och IG, 
dvs godkänd eller icke godkänd. 
 
Inom området yrkesvux kommer staten att gå in med ökad 
medfinansiering från dagen 50/50 till 70/30. En stimulanspeng om 
ytterligare 35 000 kr för yrkesutbildning med integrerade språkstudier 
kommer också att införas. Integrerad språk- och yrkesutbildning är 
anpassat för personer utanför arbetsmarknaden. Kunskapsförbundet 
praktiserar idag denna form av utbildning inom utbildningspaketen för 
gymnasielagseleverna. Ambitionen är att utveckla detta arbetssätt 
tillsammans med medlemskommunerna. 
 

 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 14    Dnr 2020/00002 

 

Nationell jämförelse kunskapsresultat 
 
Maria Hildefors presenterade jämförande kunskapsresultat mellan 
Kunskapsförbundet Väst, riket, Uddevalla och fristående huvudmän i 
området. Resultaten för gymnasiets del är från våren 2019, medan 
resultaten från vuxenutbildningen går tillbaka till 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 15    Dnr 2019/00029 

 

Preliminär antagning gymnasiet 2020-2021 
 
Lena Hansson presenterade resultatet av den preliminära antagningen till 
gymnasiet inför kommande höst. 
 
Fler söker Industriprogrammet men också lärlingsinriktningar ökar, 
liksom sökande till Fordons- och transportprogrammet. 
 
Magnus Åbergsgymnasiet har färre antal sökande än tidigare. 
Behörighetsgraden för bl a Handelsprogrammet och Vård- och 
omsorgsprogrammet är låg. En annan utmaning är att det finns ett stort 
antal ”överplatser” på gymnasieskolorna i Trollhättan, friskolorna 
medräknat. 61 % av de platser som erbjuds kan inte fyllas, sett till antal 
elever enligt befolkningsprognosen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 16    Dnr 2020/00003 

 

Förbundsdirektören informerar 
 
Arbetet med de proaktiva åtgärderna fortsätter. Förstudien om eventuell 
start av naturbruk pågår, liksom arbetet med lokaler. 
 
En utredning om gemensam organisation för studie- och yrkesvägledning 
(SYV) startar om ett par veckor tillsammans med representanter från 
medlemskommunerna. Tanken är att Kunskapsförbundet Väst skall vara 
huvudman för den nya organisationen. Syftet med en gemensam SYV-
organisation är att höja kvaliteten genom exempelvis ökad likvärdighet 
och bättre information till de sökande för att minska antalet felval.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 17    Dnr 2020/00004 

 

Meddelanden 
 
Meddelandelista för perioden 2019-12-03 –2020-02-18 redovisas 
enligt bilaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktionens beslut 

 

Direktionen noterar informationen. 
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§ 18    Dnr 2020/00005 

 

Delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut för perioden 2019-12-03 –2020-02-18 redovisas 
enligt bilaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktionens beslut 

 

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 
2019-12-03 –2020-02-18 enligt bifogat underlag. 

 


