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                           Närvarolista                           Tjänstgör för 

   Beslutande    
 
Maud Bengtsson (S) ordförande 
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Magnus Ekström (KD)  
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Vakant (M) 
 
 

  Ersättare 
  Annelie Fredriksson (S) 
 Gunnar Henriksson (L) 
 Anneli Guilotte (S) 
 Stefan Kärvling (V) 
 Mats Andersson (C) 
 Sabina Dharsani (S) 
 Jens Jönsson (MP) 
 Toni Naim (KD) 
 
  Personalföreträdare 
  Larz Blomqvist, LR 
  Lena Carlsson, Lärarförbundet 
  Ulrika Appelgren, Kommunal 
 
  Övriga deltagare  

 Johan Olofson, förbundsdirektör 
 Marie Nordvall, ekonomichef 

  Marit Hansson, förbundssekreterare 
  Maria Hildefors, utvecklingschef, §§ 23,27 
  Jan-Erik Aronsson, förbundsstrateg, §§ 24-26 
  Camilla Kauffeldt, operativ chef, § 28 
  Katja Sätterman, HR-chef, § 29 
  Lena Hansson, avdelningschef Plan och fastighet § 32 
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 Ärenden 

 
§ 19 Ordföranden har ordet (Dnr 2020/00001) 
 
§ 20 Rapport angående läge och åtgärder i samband med 
Coronapandemin (Dnr 2020/00026) 
 
§ 21 Budget 2020: ekonomisk rapport (Dnr 2019/00034) 
 
§ 22 Budget 2019: återrapportering internkontroll (Dnr 2018/00021) 
 
§ 23 Kompensatoriska insatser och resursfördelningsmodell 
 (Dnr 2017/00030) 
 
§ 24 Förväntad högkonjunktur vuxenutbildningen (Dnr 2020/00002 
 
§ 25 Gymnasielagselever - från utbildning till anställning 
 (Dnr 2020/00002) 
 
§ 26 Kortutbildningar i samarbete med NÄL och Trollhättans stad 
 (Dnr 2020/00002) 
 
§ 27 Elevenkät 2020- trygghet och trivsel (Dnr 2020/00002) 
 
§ 28 Anmälda kränkningsärenden (Dnr 2017/00055) 
 
§ 29 Medarbetarenkät 2020 (Dnr 2020/00002) 
 
§ 30 Förbundsdirektören informerar – rapport utredningen om studie- 
och yrkesvägledning (Dnr 2020/00034) 
 
§31 Naturbruksutbildning Kunskapsförbundet Väst startar 2021 
 (Dnr 2020/00015) 
 
§32 Gymnasieantagning hösten 2020, resultat (Dnr 2019/00029) 
 
§ 33 Meddelanden (Dnr 2020/00004) 
 
§ 34 Delegationsbeslut 
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§ 19    Dnr 2020/00001 
 

Ordföranden har ordet  
 
Protokollsanteckning 
 
Dagens sammanträde hölls digitalt. Presidiet befann sig på plats i 
Kunskapsförbundets lokaler medan övriga ledamöter och ersättare deltog 
genom bild och tal via länk, liksom föredragande tjänstemän och fackliga 
representanter.  
 
Mats Andersson (C) begärde ordet omedelbart efter sammanträdets 
öppnande och framförde reflektion över hur ordföranden säkerställer att 
sammanträdet sker med endast behöriga deltagare. 
 
Kommentaren antecknas till protokollet. 
 
Ordföranden informerar 
 
Ordföranden konstaterade därefter att det varit en ovanlig vår. På grund 
av inställda direktionssammanträden har ordförandebeslut tagits om att 
delårsrapporten skjuts upp till augusti och att naturbruksutbildning 
startar i Kunskapsförbundets regi hösten 2021. 
 
Ägarsamråd ägde rum digitalt den 27 maj.  Det tilltänkta förbundsbidraget 
för 2021 meddelades. Alla parter var eniga kring summan. En presentation 
kring läget för innevarande uppdragsavtal för vuxenutbildningen gjordes, 
och i dagsläget följer antalet elever beställning inom de flesta områden. 
Medlemskommunerna informerades också om att en viss förskjutning av 
folkbokföring har skett beträffande gymnasielagseleverna. 42 är nu 
bosatta i Trollhättan och 27 i Vänersborg. Yrkesvux diskuterades också vid 
tillfället, med anledning av att den kommunala medfinansieringen slopats 
för 2020. Medlemskommunerna enades om att lagd budget ligger. 
 
I Fyrbodal har fråga om nytt samverkansavtal kring gymnasieutbildningar 
varit uppe till diskussion. Kunskapsförbundet ser positivt på samverkan, 
men anser att resultatet av den statliga utredningen (Lars Stjernkvist) 
måste inväntas och dessutom måste de fristående aktörerna också finnas 
med i ett eventuellt arbete med nytt samverkansavtal. 
 

 Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 



    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2020-06-23 
                                                                                                                                           Sid 5 
  

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

 
 
 
§ 20    Dnr 2020/00026 

  

Rapport angående läge och åtgärder i samband med 
Coronapandemin 
 
Beslutet den 18 mars, om distansundervisning för gymnasie- och 
vuxenutbildningen för att minska smittspridning, innebar ett hastigt 
beslut som berörde väldigt många. Utgångspunkten blev att följa schemat i 
så stor utsträckning som möjligt, men med tiden gjordes vissa 
omprioriteringar. Ett exempel är att de elever som behöver mer stöd gavs 
mer utrymme. 
 
En god grund för tekniken fanns redan på plats och de som behövde 
kompletterande utrustning fick detta. Tekniken blev aldrig en stor sak. 
Fokus blev i stället att se till att det blev bra för alla. I början av maj kom 
en ny bestämmelse som medgav undantag för att ta in mindre elevgrupper 
för extra stöd eller vissa praktiska moment i undervisningen. Inom 
förbundet har man dock varit noggrann med att ta in så få elever som 
möjligt för att undvika smittspridning och för att följa bestämmelsen som 
endast öppnade för undantag. 
 
Den 16 juni gjordes en utvärdering bland lärarna om hur perioden varit. 
Tankar och observationer som framfördes var bl a att noggrannare 
förberedelser krävdes, motivationen hos eleverna falnade något med 
tiden, praktiska moment fick skjutas på framtiden, men också att 
undervisningen blev mer effektiviserad och kunde vara mer individuell. 
 
Inför hösten är tanken skall gymnasieskolorna starta som vanligt. För att 
ändå hålla avstånd och undvika smittspridning blir organisation och 
schemaläggning en stor uppgift.  
 
Beträffande vuxenutbildningen skall den fortsatt i stor utsträckning hållas 
på distans. 
 
Maria Hildefors avslutade sin föredragning med att uttrycka sin personliga 
reflektion om att undervisningen aldrig mer kommer att bli sig lik och att 
digitala moment kommer att kvarstå även efter pandemin. 

 
Johan Olofson informerade om personal, skolmat och student.  
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I början av distansundervisningen befann sig lärarna i skolan, för att 
säkerställa att alla behärskade tekniken och kunde lära av varandra. 
Senare ökade trycket på att få jobba hemma och som mest bedrev ca 40 
procent sin undervisning hemifrån. Eftersom varje lärare kunde ha ett 
eget klassrum sjönk sedan siffran till 15 procent. 
 
Beträffande skolmaten identifierades de elever som var i behov av 
skolmat. Dessa elever kunde då hämta matlådor. Efter en tid erbjöds alla 
gymnasieelever lunchlådor, men väldigt få var intresserade och totalt 
delades 40 matlådor per dag ut till de elever som anmält intresse. 
 
Studenten fördelades på tre dagar och det blev på så sätt ett begränsat 
firande. 
 
Förbundsdirektören berömde också personalen för hur väl de hanterat 
omställningen under våren.  

 
 
 

   
  Direktionens beslut 

 
Direktionen noterar att informationen. 
 
 

 
  



    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2020-06-23 
                                                                                                                                           Sid 7 
  

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

 
 
§ 21     Dnr 2019/00034 

  

Budget 2020: ekonomisk rapport 
 
Marie Nordvall presenterade en ekonomisk lägesrapport. 
 
I spåren av pandemin har förbundet haft minskade kostnader för sjuklön, 
skolmat och läromedel på yrkesprogrammen. Kostnader har ökat för 
inköp av IT-utrustning, men det rör sig inte om så stora kostnader totalt. 
För närvarande ser den ekonomiska rapporten ut enligt följande:  
 
Förfogandeanslag/oförutsett + 1 800 tkr 
Förbundskontoret  + 1 000 tkr 
Gymnasiet   -  2 200 tkr 
Vuxenutbildningen  + 6 380 tkr 
Stöd och service  + 2 950 tkr 
Plan och fastighet  -  1 080 tkr 
 
 
 
 

Förbundsbidrag 2021 
 
Förbundsbidraget från medlemskommunerna för 2021 föreslås bli 496,3 
Mkr. 

 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 22    Dnr 2018/00021 

  

Budget 2019: återrapportering internkontroll 
 
Föreslagna kontrollmål för 2019 var följande: 
 
Direktupphandling 
- att utreda om riktlinjerna för direktupphandling är känd av berörd 
personal 
- att utreda om riktlinjerna efterföljs 
 
Semestertjänstavtal inom vuxenutbildningen 
- att utreda om lärarna har klarat av att bedriva sitt arbete på 40 timmar 
istället för 45 
- att kontrollera om lärarna tagit ut semester enligt semesterlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen godkänner redovisning av interkontroll 2019.  
 
 
 
Protokollsutdrag 
revisorer 
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§ 23    Dnr 2017/00030 

 

Kompensatoriska insatser och resursfördelningsmodell 
 
Vid direktionssammanträdet den 25 februari 2020 (Dnr KfV 
2020/00022, § 12) beslutade direktionen att för hösten 2020 fördela 2 
Mkr av sitt förfogandeanslag enligt modellen: Magnus Åbergsgymnasiet 
65%, Nils Ericsonsgymnasiet 15% och Birger Sjöberggymnasiet 20%.  

Av beslutet framgår vidare, att 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. 

Skrivelser från respektive rektor kring planerade åtgärder förelåg.  

Maria Hildefors föredrog ärendet och passade i sammanhanget på att 
berätta att Skolinspektionen precis kommit med sin rapport över den 
regelbundna kvalitetsgranskningen av Kunskapsförbundet Väst som 
genomförts under våren.  Skolinspektionen bedömde att 
Kunskapsförbundets analys av studieresultat och trygghet i hög 
utsträckning är relevant och att förbundet i hög utsträckning vidtagit 
relevanta kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre 
förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt. Rapporten i 
sin helhet kan läsas på Kunskapsförbundets hemsida i diarium för 
Kunskapsförbundet Väst. 
 

Resursfördelningsmodell 
 
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. En ny resursfördelningsmodell har 
därför tagits fram som ska börja tillämpas fr o m höstterminen 2020. 
Syftet är att bättre tillgodose elevers olika förutsättningar att lyckas. 
Förbundet har utgått från antagningspoängen till gymnasiet och räknat 
fram summor på en tregradig skala, d v s vad antagningspoäng ger i 
pengar till varje elev. Systemet skall testas redan till hösten och sedan 
utvärderas. 
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Marie Nordvall föredrog ärendet i denna del. 
 
 
 
 

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

 

Förväntad högkonjunktur vuxenutbildningen 
 
Ett ökat tryck på vuxenutbildning förväntas inom den närmaste framtiden, 
främst yrkesvux, gymnasiala yrkesutbildningar och gymnasial teoretisk 
vuxenutbildning. Många ESF-projekt utlyses också. Äldreomsorgslyftet 
kommer att köras igång. 
 
Jan-Erik Aronsson föredrog ärendet. 
 
 

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

 

Gymnasielagselever - från utbildning till anställning 
 
Yrkesvuxpaketet lokalvård är nu klart och därmed har den första 
omgången gymnasielagselever examinerats. Fem av de åtta som gick 
denna utbildning har fått jobb, varav två inom Kunskapsförbundet Väst. 
Övriga utbildningar fortsätter till 2021. 
 
Jan-Erik Aronsson föredrog ärendet. 

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

 

Kortutbildningar i samarbete med NÄL och 
Trollhättans stad  
 
Då Kunskapsförbundet har mycket personal som jobbar med utbildning 
kan förbundet också hjälpa till att rusta sjukvården för eventuell topp. Jan-
Erik Aronsson tog därför kontakt med NU-sjukvården. Lärare inom 
vuxenutbildningen, som bl a utbildat specialistutbildade undersköterskor 
på YH-nivå, hjälper till med utbildningen.  Även Trollhättans stad har 
intresse och har fått personal utbildad inom projektet för 
kortutbildningar. Intensivvård och akutsjukvård har legat på schemat. 
Samarbetet forstsätter även efter sommaren. 
 

 
Utbildningssamarbete med Högskolan Väst 
 
För elever som inte uppnått gymnasieexamen och vill slutföra eller 
komplettera gymnasiestudier på ett nytt sätt planerar vuxenutbildningen 
och Högskolan Väst ett samarbete där eleverna också skall  få en inblick i 
högskolestudier.  
 
Jan-Erik Aronsson föredrog ärendet. 
 

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

 

Elevenkät 2020 – trygghet och trivsel 
 
Kunskapsförbundets elevenkät har genomförts som ett led i det 
systematiska kvalitetsarbetet årligen sedan 2014. År 2017 anpassades 
enkäten efter ”Skolenkäten”, som Skolinspektionen varje år genomför i ett 
stort antal gymnasieskolor, vilket möjliggör en jämförelse mellan 
Kunskapsförbundet och riket. 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-08 förelåg. 
 
Resultatet visar bl a att svarsfrekvensen är relativt hög för årets enkät: 
 77,8 % på gymnasiet och 71,5 % i vuxenutbildningen. Det motsvarar en 
förbättring sedan 2019, särskilt för vuxenutbildningen, och resultatens 
tillförlitlighet är att betrakta som god. 
 
Resultaten från 2020 års Elevenkät visar att en majoritet av de 
kunskapsförbundselever som besvarat enkäten trivs bra, är trygga och 
anser att Kunskapsförbundet bjuder dem goda förutsättningar att lyckas 
med sina studier.  
 
Eleverna på vuxenutbildningen är, liksom tidigare år, generellt sett mer 
positiva i sina svar än vad gymnasieeleverna är, dock ger båda grupperna 
utbildningen höga betyg totalt sett. Liksom tidigare år är eleverna på 
gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna allra nöjdast. 
 
Maria Hildefors kommenterade ärendet. 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 28    Dnr 2017/00055 

 

Anmälda kränkningsärenden 
 
Camilla Kauffeldt redovisade inkomna anmälningar om kränkningar och 
trakasserier för perioden juni 2019-juni 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen har tagit del av anmälda kränkningsärenden. 
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§ 29    Dnr 2020/00002 

 

Medarbetarenkät 2020 

Kunskapsförbundet genomför vartannat år en medarbetarundersökning. 
En medarbetarenkät är ett bra sätt att utvärdera den psykosociala 
arbetsmiljön, fånga upp förändringar inom organisationen och visa 
medarbetarna att deras åsikter och upplevelser av arbetet är viktiga. 
Medarbetarenkäten blir också ett viktigt verktyg för att jobba strategiskt 
med målstyrning och förändring.  

Totalt svarade 524 medarbetare på enkäten vilket ger en svarsfrekvens 
på 82%, som jämfört med tidigare år är en ökning. Totalt sett visar 
undersökningen ett lite bättre resultat på hela enkäten jämfört med 
2018, främst kring frågor om närmaste chef. Känslan om en positiv 
utveckling för Kunskapsförbundet har minskat vilket var väntat efter 
det ekonomiska läget under 2019.   
 
Katja Sätterman kommenterade ärendet. 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 30    Dnr 2020/00034 

 

Förbundsdirektören informerar – rapport 
utredningen om studie- och yrkesvägledning 
 
Kunskapsförbundet Väst föreslog en samordnad studie- och 
yrkesvägledning mellan grundskolorna och gymnasiet. Syftet var att 
stärka professionen och kvaliteten. Förbundet skulle då vara huvudman 
för den nya organisationen, som skulle få en egen chef. 
 
Resultatet av utredningen har nu sammanställts, Utredning av gemensam 
organisation för studie- och yrkesvägledning, och det visade att Trollhättan 
och Vänersborg inte såg ett mervärde i en sådan organisation. Bland annat 
fanns oro för opartiskhet och att grundskolorna skulle få minskad syv-
närvaro. 
 
I stället för en gemensam organisation för studie- och yrkesvägledning 
kommer det att bli en utökad samverkan kring kompetensutveckling och 
branschkontakter. En styrgrupp kommer att bildas, där förbundet leder 
och står för branschkontakterna.  
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 31    Dnr 2020/00015 

 

Naturbruksutbildning Kunskapsförbundet Väst 
startar 2021 
 
Efter genomförd förstudie beslutades genom ordförandebeslut  
2020-03-25 att Naturbruksutbildning skall starta i regi av 
Kunskapsförbundet Väst hösten 2021 och att ordföranden ger 
förbundsdirektören i uppdrag att gå vidare med planering och 
genomförande. 
 
En start kommer att äga rum hösten 2021 och programmet kommer att 
ligga med i ordinarie utbud. Häst kommer att vara huvudinriktningen och 
det blir ett trepartssamarbete, med förbundet som huvudman. Samarbete 
sker med Ryttarföreningen Brätte Ridskola och Nuntorpsgymnasiet. 
 
 
 
 
 
 

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

 

Gymnasieantagningen hösten 2020, resultat 
 
Lena Hansson presenterade resultatet av antagningen till gymnasiet inför 
kommande höst såsom den såg ut den 23 juni. 
 
Platsuppfyllnaden på skolorna ser bra ut. Det är dock många reserver till 
Industritekniska programmet (GKN), lärlingsinriktningarna och Fordons- 
och transportprogrammet. Fler än vanligt har uppnått 
gymnasiebehörighet, jämfört med den preliminära antagningen, men 
också jämfört med tidigare år. 
 
Den slutliga antagningen görs den 25 juni. 

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

 

Meddelanden 
 
Meddelandelista för perioden 2020-03-14–2020-06-14 redovisas enligt 
bilaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktionens beslut 

 

Direktionen noterar informationen. 
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§ 34    Dnr 2020/00005 

 

Delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut för perioden 2020-03-14–2020-06-14 redovisas 
enligt bilaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktionens beslut 

 

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 
2020-03-14–2020-06-14 enligt bifogat underlag. 

 


