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 Plats     Regnbågen Vänerparken 5, Vänersborg samt 

distans 

 Tid   Tisdag 15 september 2020, kl 08.30-11.15 

 
 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   35-44 
 
 
 Underskrifter   
 Sekreterare  ............................................................................................ 
   Marit Hansson  
 
 
             Ordförande  ............................................................................................. 
   Maud Bengtsson 
 
 
              Justerande  ............................................................................................. 
   Madelaine Karlsson 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 ANSLAG/BEVIS 

     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag    

 Organ     Kunskapsförbundet Väst 
 Sammanträdesdatum  2020-09-15 

 Datum för anslags uppsättande   2020-09-23 
 Datum för anslags nedtagande   2020-10-21 

Förvaringsplats för protokollet        Vänerparken 5, Vänersborg 
  

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



    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2020-09-15 
                                                                                                                                           Sid 2 
  

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

  
  
  
                           Närvarolista                           Tjänstgör för 

   Beslutande    
 
Maud Bengtsson (S) ordförande 
Madelaine Karlsson (S) 1:e vice ord  
Gunnar Henriksson (L) § 35 
Henrik Josten (M) 2:e vice ordf §§ 36-44 
Magnus Ekström (KD)  
Benny Jonasson (S) 
Göran Nilsson (SD) 
Lutz Rininsland (V)  
Jonathan Svensson (S)  
Bengt Karlsson (S) 
Jonas Nilsson (S) 
Lina Fryk Granat (V) 
Angelica Lundgren Bielinski (M) 
Kent Almkvist (C) 
Ingela Lundberg (SD) 
 

 
 
 
Henrik Josten (M) 2:e vice ordf  
 
 
 
 
 
Amanda Blomster Roos (S) 
 
 
 
 

  Ersättare 
  Annelie Fredriksson (S) 
 Gunnar Henriksson (L) §§ 36-44 
 Anneli Guilotte (S) 
 Jan Appelqvist Palmqvist (SD) 
 Stefan Kärvling (V) 
 Mats Andersson (C) 
 Sabina Dharsani (S) 
 Jens Jönsson (MP) 
 Toni Naim (KD) 
 
  Personalföreträdare 
  Lisa Gottlow, LR 
  Annelis Månsby, LR 
  Lena Carlsson, Lärarförbundet 
   
 
  Övriga deltagare  

 Johan Olofson, förbundsdirektör 
 Marie Nordvall, ekonomichef 

  Marit Hansson, förbundssekreterare 
  Maria Hildefors, utvecklingschef, § 38 
  Emma Frisk, controller, § 38 
  Lena Hansson, avdelningschef Plan och fastighet §§ 39-40 
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  Ärenden 
 
§ 35 Ordföranden har ordet (Dnr 2020/00001) 
 
§ 36 Rapport angående läge och åtgärder i samband med 
Coronapandemin och skolstarten (Dnr 2020/00026) 
 
§ 37 Budget 2020: information inför delårsrapport (Dnr 2019/00034) 
 
§ 38 Tendenser i elevernas kunskapsresultat (Dnr 2020/00002) 
 
§ 39 Antagningsstatistik gymnasieskolan (Dnr 2019/00029) 
 
§ 40 Rapport om lokaler i Kunskapsförbundet Väst (Dnr 2014/00020) 
 
§ 41 Rapport från arbetet med nya gymnasieutbildningar i 
Kunskapsförbundet Väst (Dnr 2020/00043) 
 
§ 42 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2020/00003) 

 
§ 43 Meddelanden (Dnr 2020/00004) 
 
§ 44 Delegationsbeslut 
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Dagens sammanträde hölls digitalt. Presidiet, förbundsdirektören, 
ekonomichefen 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.  
 
 

 § 35    Dnr 2020/00001 
 

Ordföranden har ordet  
 
Ordföranden inledde dagens direktionssammanträde med några 
kommentarer kring det överklagande som inlämnats av Mats Andersson 
(C) efter junisammanträdet. Ordföranden menade att det finns inga 
garantier, även vid fysiska möten, att ingen påverkats i hissen eller någon 
annanstans att fatta vissa beslut. Ordföranden anförde också att ett digitalt 
genomförande av direktionens sammanträden värnar om demokratin, då 
det ger alla, oavsett ålder eller eventuella underliggande sjukdomar, 
möjlighet att delta trots att samhället befinner sig i en pandemi. 
 
Ordföranden avslutade med att läsa sista strofen ur Gustaf Frödings dikt 
Idealism och Realism: ” Men strunt är strunt och snus är snus, om ock i 
gyllne dosor, och rosor i ett sprucket krus är ändå alltid rosor.” 
 
 
 
 
 
 
 

 Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 36    Dnr 2020/00026 

  

Rapport angående läge och åtgärder i samband med 
Coronapandemin och skolstarten 
 
Strax före sommaren kom besked från myndigheterna om att gymnasiet 
och vuxenutbildningen skulle återgå till undervisning på plats. Efterhand 
har dock beslut justerats och öppnat för viss distansundervisning. 
Vuxenutbildningen i förbundet fortsätter delvis på distans.  
 
Fortsatta restriktioner finns att förhålla sig till. Uppmaning till elever har 
gått ut om att exempelvis välja cykel om det är möjligt för att undvika 
trängsel i kollektivtrafiken. Beträffande undvikande av trängsel i 
skolmatsalarna har Kunskapsförbundet valt att låta en årskurs i taget få 
ett matpaket som äts på annan plats än i skolmatsalen, exempelvis i 
klassrummet. Trycket i matsalarna har genom åtgärden minskat och 
klagomålen har varit få i förhållande till antalet elever som tar del av 
denna lösning. 
 
På vissa skolor är det trångt om lokalutrymme. Skyltar och information 
om att hålla avstånd har placerats ut. Handsprit har delats ut till 
personalen, och det finns även visir, munskydd och handskar att tillgå om 
behov uppstår. Viss oro finns bland elever och personal. 
 
Beträffande sjukskrivningar har en viss ökning noterats. 
 
 
 
 
 

   
  Direktionens beslut 

 
Direktionen noterar att informationen. 
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§ 37    Dnr 2019/00034 

  

Budget 2020: information inför delårsrapport 
 
Marie Nordvall presenterade en ekonomisk prognos inför kommande 
beslut om delårsrapport januari-augusti. 
 
Prognosen ser ut enligt följande: 
 
Förfogandeanslag/oförutsett + 2 000 tkr 
Förbundskontoret  + 3 100 tkr 
Gymnasiet   +     954 tkr 
Vuxenutbildningen  + 6 968 tkr 
Stöd och service  + 4 003 tkr 
Plan och fastighet  -  4 278 tkr 
 
Plusresultatet är delvis en effekt av Coronapandemin, men 2021 förväntas 
bli ett tuffare år ekonomiskt. 
 
 

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

  

Tendenser i elevernas kunskapsresultat 
 
Som ett led i Kunskapsförbundets systematiska kvalitetsarbete 
sammanställs kunskapsresultaten från gymnasieskolans avgångselever på 
nationella program varje sommar. Från vuxenutbildningen redovisas, vid 
samma tidpunkt, de senaste resultaten från alla betygsatta kurser på 
grundläggande och gymnasial utbildning, samt genomströmningstider för 
utbildningen i Svenska för invandrare. Syftet med 
resultatsammanställningen är att ge styrande och ledande i förbundet ett 
underlag för analys, vilket i sin tur kan leda till beslut om att hålla fast vid, 
eller förändra, sina strategier och aktioner för utveckling.  
 
Tjänsteskrivelse samt resultattabeller förelåg. Maria Hildefors 
kommenterade ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Antagningsstatistik gymnasieskolan 
 

Lena Hansson presenterade det senaste läget gällande antagna elever till 
gymnasieskolorna hösten 2020. Totalt har 741 nya elever antagits till 
förbundets gymnasieskolor. 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 40    Dnr 2014/00020 

 

Rapport om lokaler Kunskapsförbundet Väst 
 
Ombyggnaden av Magnus Åbergsgymnasiet är nu inne i etapp 2, som 
beräknas vara klar vid årsskiftet. Tredje och sista etappen avslutas 
sommaren 2021. 
 
Idrottsmiljöer utomhus skall göras i ordning vid Magnus Åbergsgymnasiet, 
men en avskärmning mot E45 måste också sättas upp innan projektet 
genomförs. 
 
På Nils Ericsonsgymnasiet skall aulan renoveras. Utredning pågår 
huruvida det går att få till stånd en lösning för idrottsmiljön utomhus. 
 
Fortsatt planering för samlad vuxenutbildning. Våning 7 och kvarteret 
Haren mitt emot Vänerparken är tilltänkta för ändamålet. 
 
Lena Hansson föredrog ärendet. 
 
 

 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 41    Dnr 2020/00043 

 

Rapport från arbetet med nya 
gymnasieutbildningar i Kunskapsförbundet Väst 
 
Hur går det inför införandet av Naturbruksutbildning med inriktning häst 
samt Estetiska programmet inriktning bild hösten 2021? 
 
Arbetet med Naturbruksprogrammet fortskrider enligt plan. 
Informationsmaterial är framtaget. 
 
 Rektor på Magnus Åbergsgymnasiet har fått i uppdrag att bilda en 
arbetsgrupp för att göra en plan för hur Estetiska programmet 
bildinriktning skall utformas.. 

 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
   



    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2020-09-15 
                                                                                                                                           Sid 11 
  

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

 
 
§ 42    Dnr 2020/00003 

 

Förbundsdirektören informerar 
 
Med anledning av pandemin har skyddsronder genomförts på skolorna. 
 
Sjukfrånvaron är något högre nu än vid distansundervisningen. Omkring 8 
procents sjukfrånvaro noteras i nuläget. 

 
Vuxenutbildningen rustar för högkonjunktur. Organisationsförändring är 
under arbete, exempelvis gällande hur hanteringen av 
arbetsmarknadsfrågor skall ske. 
 
Hälsans år har inletts i Kunskapsförbundet Väst. Det blir olika aktiviteter 
och erbjudanden på temat hälsa. Personalen är välkommen att komma 
med aktivitetsförslag. Målet är att hälsa skall bli en inbyggd del i 
organisationen. 
 
En djupdykning i elevernas kunskapsresultat kommer att göras för att se 
vad som kan göras bättre för att ytterligare förbättra resultaten. Just nu 
befinner sig resultaten på en platå. 
 

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

 

Meddelanden 
 
Meddelandelista för perioden 2020-06-15–2020-09-04 redovisas enligt 
bilaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktionens beslut 

 

Direktionen noterar informationen. 
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§ 44    Dnr 2020/00005 

 

Delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut för perioden 2020-06-15–2020-09-04 redovisas 
enligt bilaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktionens beslut 

 

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 
2020-06-15–2020-09-04 enligt bifogat underlag. 

 


