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 Plats     Regnbågen Vänerparken 5, Vänersborg samt 

distans 

 Tid   Tisdag 13 oktober 2020, kl 09.00-11.45 

 
 Beslutande  Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ersättare  Enligt närvarolista, sid 2  
 
 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ärendelista  Sid 3 
 
 Utsedd att justera Henrik Josten   
 
 
 Paragrafer   45-52 
 
 
 Underskrifter   
 Sekreterare  ............................................................................................ 
   Marit Hansson  
 
 
             Ordförande  ............................................................................................. 
   Maud Bengtsson 
 
 
              Justerande  ............................................................................................. 
   Henrik Josten 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 ANSLAG/BEVIS 

     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag    

 Organ     Kunskapsförbundet Väst 
 Sammanträdesdatum  2020-10-13 

 Datum för anslags uppsättande   2020-10-21 
 Datum för anslags nedtagande   2020-11-18 
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                           Närvarolista                           Tjänstgör för 

   Beslutande    
 
Maud Bengtsson (S) ordförande 
Madelaine Karlsson (S) 1:e vice ord  
Henrik Josten (M) 2:e vice ordf  
Magnus Ekström (KD)  
Gunnar Henriksson (L) 
Göran Nilsson (SD) 
Lutz Rininsland (V)  
Mats Andersson (C)  
Bengt Karlsson (S) 
Jonas Nilsson (S) 
Annelie Fredriksson (S) 
Angelica Lundgren Bielinski (M) 
Kent Almkvist (C) 
Ingela Lundberg (SD) 
 

 
 
 
 
 
Benny Jonasson (S) 
 
 
Amanda Blomster Roos (S) 
 
 
Lina Fryk Granat (V) 
 
 
 

  Ersättare 
  Jan Appelqvist Palmqvist (SD) 
 Stefan Kärvling (V) 
 Mats Andersson (C) 
 Malin Stål (S) 
 Sabina Dharsani (S) 
 Jens Jönsson (MP) 
 William Arkemar (M) 
 
  Personalföreträdare 
  Lisa Gottlow, LR 
  Annelis Månsby, LR 
  Lena Carlsson, Lärarförbundet 
  Eva K Holmström, Kommunal 
 
  Övriga deltagare  

 Johan Olofson, förbundsdirektör 
 Marie Nordvall, ekonomichef 

  Marit Hansson, förbundssekreterare 
  Maria Hildefors, utvecklingschef, § 45 
  Camilla Kauffeldt, operativ chef, § 45 
  David Stockenberg, Caroline Ekström, ekonomer, § 47 
  Jan-Erik Aronsson, förbundsstrateg, § 48 
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  Ärenden 
 
§ 45 Nyanländas lärande (Dnr 2017/00056) 
 
§ 46 Ordföranden har ordet (Dnr 2020/00001) 
 
§ 47 Budget 2020: delårsrapport januari-augusti (Dnr 2019/00034) 
 
§ 48 Aktuella frågor inom vuxenutbildningen (Dnr 2020/00002) 
 
§ 49 Sammanträdestider 2021 (Dnr 2020/00052) 
 
§ 50 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2020/00003) 
 
§ 51 Meddelanden (Dnr 2020/00004) 
 
§ 52 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.  
 
 

  
§ 45    Dnr 2017/00056 

  

Nyanländas lärande 
 
Riktade insatser för nyanländas lärande och elever med annat  
modersmål än svenska 
 
Åren 2017-2020 har Kunskapsförbundet aktivt samarbetat med 
Skolverket i ett utvecklingsarbete med syfte att förbättra lärandet för 
gruppen elever med andra modersmål än svenska. Skolverket har 
förstärkt utvecklingsarbetet genom ett statsbidrag och genom två 
undervisningsråd som regelbundet har stöttat och utmanat i processen. 
Målet med den riktade insatsen var att stärka huvudmannens förmåga att 
på kort och lång sikt erbjuda nyanlända elever en utbildning med hög och 
likvärdig kvalitet, i syfte att förbättra förutsättningarna för goda 
kunskapsresultat i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 
 
Camilla Kauffeldt och Maria Hildefors föredrog ärendet och redogjorde för 
lokala insatser och resultat. 
 
 
 
 
 

   
  Direktionens beslut 

 
Direktionen noterar att informationen. 
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 § 46    Dnr 2020/00001 

 

Ordföranden har ordet  
 
Ett ordförandebeslut har fattats om att överklaga Skolinspektionens 
beslut om tillstånd för Realgymnasiet att starta det nationella 
naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap samt 
naturvetenskap och samhälle, samhällsvetenskapsprogrammet med 
inriktningarna beteendevetenskap samt samhällsvetenskap och 
ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi samt juridik. 
 
Ägarsamråd äger rum under morgondagen. På agendan står bl a 
måltidskostnader, utökning av friskolor och tendenser i elevernas 
kunskapsresultat. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 47    Dnr 2019/00034 

  

Budget 2020: delårsrapport januari-augusti 
 
Marie Nordvall, David Stockenberg och Caroline Ekström presenterade 
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 godkänner upprättad delårsrapport för perioden januari-
augusti 2020. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 
Vänersborgs kommun 
Trollhättans stad 
revisorer 
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§ 48    Dnr 2020/00002 

  

Aktuella frågor inom vuxenutbildningen 
 
Vad händer inom vuxenutbildningen? 
 
Jan-Erik Aronsson berättade om konjunktur- och arbetsmarknadsläge, 
statliga satsningar samt hur Kunskapsförbundet Väst jobbar med dessa 
delar. En prognos för kommande behov av utbildningsplatser 
presenterades också. Prognosen utgör underlag för beställning av 
vuxenutbildning från medlemskommunerna 2021. 
 
Sammanfattningsvis kommer behovet av utbildning att vara stort. Den 
statliga satsningen på yrkeshögskoleutbildningar (YH) fördubblas. 
Äldreomsorgslyftet lanseras inom ramen för yrkesvux. Äldreomsorgslyftet 
innebär att det blir möjligt att studera med bibehållen lön, medan 
kommunen kan söka statlig ersättning för lönekostnaderna under 
utbildningstiden. Det kommer också att bli ett ökat tryck på gymnasiala 
kurser inom vuxenutbildningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2020-10-13 
                                                                                                                                           Sid 8 
  

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

 
 
§ 49    Dnr 2020/00052 

 

Sammanträdestider 2021 
 

Förslag till sammanträdestider 2021 förelåg. 
 

 

Organ Datum Tid Anmärkning 

Presidium 9 feb 09.00-12  

Direktion 23 feb           08.30-16.30 Direktion + kvalitetsstämma 

Presidium 9 mar 09.00-12  

Direktion 23 mar           09.00-12.30  

Presidium 13 apr 09.00-12  

Direktion 27 april    09.00-12.30  

Presidium 11 maj   09.00-12  

Presidium 25 maj  09.00-12.00  

Direktion 8 juni 09.00-12.30  

Presidium 18 juni 09.00-12.00  

Presidium  24 aug        09.00-12  

Direktion 14 sep 09.00-12.30  

Presidium 28 sep 09.00-12  

Direktion 12 okt            09.00-12.30  

Presidium 2 nov 09.00-12  

Direktion 16 nov        09.00-12.30  

Presidium 30 nov 09.00-12  

Direktion 7 dec   09.00-12.30  

 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen antar föreslagna sammanträdestider för 2021. 
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§ 50    Dnr 2020/00003 

 

Förbundsdirektören informerar 
 
Angående medlemskommunernas årliga beställning av vuxenutbildning 
efterlyser förbundsdirektören fortsatt en professionell 
beställarorganisation i respektive medlemskommun. Som det ser ut hittills 
ansvarar Kunskapsförbundet för såväl prognoser som analyser och allt 
annat som har med beställningen att göra, trots att förbundet endast är 
utförare. I stället för diskussioner om pengar och prislappar borde 
diskussionerna med medlemskommunerna ha sin utgångspunkt i analyser 
av arbetsmarknadsläget. Vuxenutbildningens betydelse kommer att öka i 
ännu högre grad de kommande åren. 
 
Beträffande friskolorna är det viktigt att bygga upp en medvetenhet om de 
långsiktiga konsekvenserna för förbundets skolor. Mångfald av elever och 
mix av program är viktigt på varje enhet. Segregationen är ett problem. 
Elever i olika stadsdelar söker sig till vissa skolor och det blir 
områdesstyrt även i gymnasiet. Marknaden differentieras och ökar 
segregationen. 
 
Den nya gymnasiekatalogen för läsåret 2021/2022 har kommit. Nytt i den 
är Estetiska programmet inriktning Bild och form, samt 
Naturbruksprogrammet med inriktning häst. Katalogen skickas ut till alla i 
direktionen. 
 
”Corona-anpassade” öppna hus kommer att hållas på gymnasieskolorna i 
november. 

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

 

Meddelanden 
 
Meddelandelista för perioden 2020-09-05–2020-10-02 redovisades 
enligt bilaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktionens beslut 

 

Direktionen noterar informationen. 
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§ 52    Dnr 2020/00005 

 

Delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut för perioden 2020-09-05–2020-10-02 redovisades 
enligt bilaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktionens beslut 

 

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 
2020-09-05–2020-10-02 enligt bifogat underlag. 

 


