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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)  
Benny Jonasson (S) 
Göran Nilsson (SD) 
Lutz Rininsland (V) 
Jonathan Svensson (S)  
Bengt Karlsson (S) 
Jonas Nilsson (S) 
Lina Fryk Granat (V) 
Toni Naim (KD) ankom 09.30 
Kent Almkvist (C) 
Ingela Lundberg (SD) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Amanda Blomster Roos (S) 
 
 
 
Angelica Lundgren Bielinski 
 

  Ersättare 
  Annelie Fredriksson (S) 
 Gunnar Henriksson (L) 
 Anneli Guilotte (S) 
 Jan Appelqvist Palmqvist (SD) 
 Stefan Kärvling (V) 
 Mats Andersson (C) 
 Jens Jönsson (MP) 
  
  Personalföreträdare 
  Larz Blomqvist, LR 
  Lisa Gottlow, LR 
  Lena Carlsson, Lärarförbundet 
  
  Övriga deltagare  

 Johan Olofson, förbundsdirektör 
 Marie Nordvall, ekonomichef 

  Marit Hansson, förbundssekreterare 
  Camilla Kauffeldt, operativ chef, §§ 54, 58 
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  Ärenden 
 
§ 53 Ordföranden har ordet (Dnr 2020/00001) 
 
§ 54 Plan för utbildning på introduktionsprogrammen 2020/2021 
 (Dnr 2019/00054) 
 
§ 55 Budget 2021: Mål- och resursplan (MRP) 2021-2023 
 (Dnr 2020/00037) 
 
§ 56 Förfogandeanslag vårterminen 2021 (Dnr 2020/00037) 
 
§ 57 Budget 2020: internkontrollplan 2020 (Dnr 2019/00034) 
 
§ 58 Rapport angående åtgärder och läge i samband med 
Coronapandemin (Dnr 2020/00026) 
 
§ 59 Kompensation till anställda (Dnr 2020/00026) 
 
§ 60 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2020/00003) 
 
§ 61 Meddelanden (Dnr 2020/00004) 
 
§ 62 Delegationsbeslut (Dnr 2020/00005) 
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Dagens sammanträde hölls digitalt. Ordförande, andre vice ordförande, 
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.  
 
 

  
§ 53    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 har ägt rum. På agendan stod bl a måltidskostnader, utökning 
av friskolor och tendenser i elevernas kunskapsresultat. 
 
I oktober ägde möte rum med ordförandenätverket i Fyrbodal. 
Samverkansavtalet kring gymnasieutbildningar var på agendan. 
Kunskapsförbundet har sagt nej till fortsatt arbete i nuläget med 
hänvisning till bl a Lars Stjernkvists dimensioneringsutredning. 
Kunskapsförbundet har också framfört förslag om att samverkansavtal 
skall göras mellan de kommunerna som har elevströmmar mellan 
varandra. Lilla Edet, Grästorp och Mellerud är de kommuner i Fyrbodal 
som har flest elever Kunskapsförbundets skolor. 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 54    Dnr 2019/00054 

  

Plan för utbildning på introduktionsprogrammen 
2020/2021 
 
Till höstterminen 2019 infördes nya planer för utbildningen för de fyra 
introduktionsprogrammen i gymnasieskolan eftersom huvudmannens 
styrning av programmen skärps enligt skollagen. 
 
Från den 1 juli 2019 ska planen för utbildningen även innehålla 
information om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd 
Tillsammans med elevernas individuella studieplan utgör plan för 
utbildning underlag för huvudmannens uppföljning av verksamheten. 
Detta för att säkerställa att skolan erbjuder det stöd eleven behöver för att 
uppnå godkända betyg. 
 
Detta gäller samtliga introduktionsprogram: 
  
- Programinriktat val (IMV)  
- Yrkesintroduktion (IMY)  
- Språkintroduktion (IMS) 
- Individuellt alternativ (IMA) 
 
Eftersom introduktionsprogrammen inte har nationella 
programstrukturer och examensmål blir skolhuvudmannens plan för 
utbildningen och elevens individuella studieplan särskilt viktiga. En tydlig 
plan ger också huvudmannen goda förutsättningar för att följa upp, 
utvärdera och utveckla verksamheten. 
 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-26 förelåg. Camilla Kauffeldt berättade 
kort om planen. Delmål för uppföljning kommer i nästa års plan. 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen godkänner upprättad delårsrapport för perioden januari-
augusti 2020. 
 
 
Protokollsutdrag 
rektorer 
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§ 55    Dnr 2020/00037 

  

Budget 2021: Mål- och resursplan (MRP) 2021-2023 
 
• Alla elever når alla mål 
• En attraktiv utbildningsanordnare 
• En effektiv organisation  
 
Målen ligger kvar sen tidigare år, för att en jämförande uppföljning skall 
kunna ske kontinuerligt. Under 2021 kommer Kunskapsförbundet att i 
ännu högre utsträckning fokusera på det kompensatoriska uppdraget där 
elevers olika förutsättningar att lyckas bättre tillgodoses.  
 
Förbundets budget består av två delar, dels förbundsbidraget, dels 
uppdragsersättning för vuxenutbildningen.  
 
Förbundsbidraget, som baseras på antalet 16-18-åringar, fördelas enligt 
följande: 
 
Gymnasiet/gymnasiesärskola    264 656 tkr     
Plan och fastighet                 192 888 tkr 
Stöd och service                           7 053 tkr  
Förbundskontor                              26 313 tkr 
Direktion                                              890 tkr 
Förfogandeanslag/oförutsett           4 500 tkr 
Summa         496 300 tkr    
  
Uppdragsersättningen baseras på uppdragsavtal med Trollhättans stad 
och Vänersborgs kommun. Ersättningen fördelas enligt följande: 
 
Vuxenutbildning        68 098 tkr 
Plan och fastighet    17 823 tkr 
Förbundskontor                     6 578 tkr 
Direktion                             210 tkr  
Förfogandeanslag/oförutsett        300 tkr 
Summa                  93 009 tkr  
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen fastställer Mål- och resursplan 2021-2023 för 
Kunskapsförbundet Väst.  
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Protokollsutdrag 
Vänersborgs kommun 
Trollhättans stad 
revisorer 
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§ 56    Dnr 2020/00037 

 

Förfogandeanslag vårterminen 2021 
 

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.  
 
Direktionen fattade vi sammanträde 2020-02-25, § 12 följande 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”. 
 
För att skolorna skall kunna få kontinuitet i sitt arbete föreslås i enlighet 
med inriktningsbeslutet att 2 Mkr fördelas enligt samma modell för våren 
2021. 
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Direktionens beslut 
 
Direktionen beslutar att för våren 2021 fördela 2 Mkr av sitt 
förfogandeanslag enligt modellen: Magnus Åbergsgymnasiet 65%, Nils 
Ericsonsgymnasiet 15% och Birger Sjöberggymnasiet 20%.   
  
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. 
 
Direktionen fattar också ett inriktningsbeslut att fördela ytterligare 2 Mkr 
för hösten 2021 enligt ovanstående modell. Syftet är att skapa 
långsiktighet och hållbarhet i de planerade insatserna.  
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 
rektorer 
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§ 57    Dnr 2019/00034 
 

Budget 2020: internkontrollplan 2020 
 
Förslag till internkontrollplan 2020 förelåg. 
 
Årets föreslagna kontrollmål är Rätt lön till medarbetare, Diarieföring i 
Kunskapsförbundet samt Interkommunala elever. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen antar föreslagen plan för intern kontroll 2020. Återrapportering 
sker vid sammanträdet i februari 2021. 
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§ 58    Dnr 2020/00026 
 

Rapport angående åtgärder och läge i samband med 
Coronapandemin 
 
Camilla Kauffeldt föredrog ärendet. 
 
Under lovveckan kom hårdare restriktioner. Problem med avstånd råder 
inom gymnasieskolornas lokaler. Just nu undervisas omkring 30 % av 
eleverna på distans. Skolorna har själva beslutat om vilka elevgrupper som 
ska undervisas på distans. Detta fortsätter fram till jul. 
 
Vuxenutbildningen bedriver större delen av sin verksamhet på distans. 
 
I övrigt är huvudregeln att alla möten skall vara digitala. Inga besökare tillåts 
på skolorna eller förbundskontoret.  På förbundskontoret har införts 
skiftgång och maximalt halva personalstyrkan får vara inne samtidigt. 
Rektorer och biträdande går i tvåskift. 
 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 59    Dnr 2020/00026 
 

Kompensation till anställda 
 
Det har varit ett annorlunda år med utmaningar som ingen hade kunnat 
förutse.  Kunskapsförbundet har en av de verksamheter som blivit mest 
påverkade av pandemin genom en stor omställning på kort tid, d v s till följd 
av distansundervisningen som infördes under våren. 
 
All personal har på ett kompetent sätt och med stort engagemang hanterat 
utmaningarna. Självklart har det inneburit påfrestningar. Som ett led i att 
visa uppskattning och tack till personalen föreslås en ekonomisk 
kompensation vid årets slut. 
Kompensationen utgår då i form av en engångssumma för utfört arbete. 
Syftet är att uppmärksamma personalen för särskilt fina insatser. 
 
Under året har pandemin medfört ett ekonomiskt överskott, men med 
hänsyn till att kommande år kan bli ekonomiskt tuffare, kan överskottet inte 
användas till exempelvis utökning av personalstyrkan, som skulle innebära 
framtida ekonomiska åtaganden. I stället skall del av överskottet användas 
till denna kompensation till personalen. Resterande kommer att läggas till 
det egna kapitalet.  
 
Ordföranden lade fram ett förslag om att även förbundsdirektören skall 
omfattas av kompensationen. Direktionen stämde enhälligt in i förslaget. 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen ställer sig bakom förslag om en kompensation om 5000 kr till 
alla tillsvidareanställda och därutöver visstidsanställda.  
 
Ersättning utbetalas till alla tillsvidareanställda och visstidsanställda med en 
pågående anställning i oktober månad 2020. 
 
Storleken på beloppet som utbetalas baseras på anställningstid och 
tjänstgöringsgrad under året, där maxbeloppet är 5000kr för ett helår och 
100% tjänstgöringsgrad. 
 
Summan utbetalas som ett engångsbelopp i samband med ordinarie lön i 
december. 
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Direktionen ställer sig också bakom ordförandens förslag, att även 
förbundsdirektören skall omfattas. 
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§ 60    Dnr 2020/00003 

 

Förbundsdirektören informerar 
 
Kunskapsförbundet överklagande Skolinspektionens beslut om beviljande 
av nya programstarter för Realgymnasiet i Trollhättan. Förvaltningsrätten 
avslog överklagandet med hänvisning till att förbundet inte lyckats bevisa 
långsiktiga konsekvenser av överetableringen. Förbundsdirektören 
kontaktade utbildningsminister Anna Ekström och påtalade problemet 
med överetablering. Ministern förslog att Kunskapsförbundet gör ett 
remissvar på Lars Stjernkvists s k dimensioneringsutredning. 
 
Vuxenutbildningen kommer att återuppta arbetet med att bistå 
sjukvården med utbildning av sin personal. Personal från 
vuxenutbildningen kommer att leda dessa utbildningar, liksom i våras. 
 
Tvisten med Uddevalla, angående fakturor som tillsänts förbundet för 
elever på språkintroduktion, trots att överenskommelser saknades, är nu 
löst. Förlikning ingicks. Dom i målet meddelades av Vänersborgs tingsrätt. 
 
Månadsrapport oktober 
 
Marie Nordvall redovisade månadsrapport för januari-oktober. 

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

 

Meddelanden 
 
Meddelandelista för perioden 2020-10-03–2020-11-06 redovisades 
enligt bilaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktionens beslut 

 

Direktionen noterar informationen. 
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§ 62    Dnr 2020/00005 

 

Delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut för perioden 2020-10-03–2020-11-06 redovisades 
enligt bilaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktionens beslut 

 

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 
2020-10-03–2020-11-06 enligt bifogat underlag. 

 


