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Plats

Vänerparken 19 Vårterminen, Vänersborg samt
distans

Tid

Tisdag 7 december, kl 09.00-12.00

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

76-85

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

............................................................................................
Marit Hansson
.............................................................................................
Maud Bengtsson

Justerande

.............................................................................................
Henrik Josten
________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Kunskapsförbundet Väst
2021-12-07

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2021-12-15
2022-01-11

Förvaringsplats för protokollet

Vänerparken 5, Vänersborg

Underskrift utdragsbestyrkande

…………………………………………..
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Närvarolista
Beslutande
Maud Bengtsson (S) ordförande
Madelaine Karlsson (S) 1:e vice ord
Henrik Josten (M) 2:e vice ordf
Gunnar Henriksson (L) §§ 76-77
Jonathan Svensson (S) §§ 78-85
Benny Jonasson (S)
Göran Nilsson (SD)
Lutz Rininsland (V)
Stefan Kärvling (V)
Bengt Karlsson (S)
Annelie Fredriksson (S)
Lina Fryk Granat (V)
Angelica Lundgren Bielinski (M)
Kent Almkvist (C)
Ingela Lundberg (SD)

Tjänstgör för

Magnus Ekström (KD)
Magnus Ekström (KD)

Amanda Blomster Roos (S)
Jonas Nilsson (S)

Ersättare
Jonathan Svensson (S) §§ 76-77
Jan Appelqvist Palmqvist (SD)
Sabina Dharsani (S)
Jens Jönsson (MP)
Personalföreträdare
Lisa Gottlow, LR
Lena Carlsson, Lärarförbundet
Övriga deltagare
Johan Olofson, förbundsdirektör
Marit Hansson, förbundssekreterare
Marie Nordvall, ekonomichef
Linda Viktorsson Ciabatti, projektledare/kurator, § 77
Johan Ceder, rektor, § 77
Maria Hildefors, utvecklingschef, §§ 80-81
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Ärenden
§ 76 Ordföranden har ordet (Dnr 2021/00001)
§ 77 Sammanhållen utbildning inom vuxenutbildningen
(Dnr 2021/00002)
§ 78 Backspegeln (Dnr 2021/00006)
§ 79 Budget 2022: förfogandeanslag 2022 (Dnr 2021/00018)
§ 80 Kvalitetsrapport 2021 (Dnr 2021/00036)
§ 81 Övningsskola (Dnr 2021/00034)
§ 82 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2021/00003)
§ 83 Meddelanden (Dnr 2021/00004)
§ 84 Delegationsbeslut (Dnr 2021/00005)
§ 85 Ordföranden tackar för det gångna året
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Dagens sammanträde hölls digitalt. Ordförande, förste vice ordförande,
andre vice ordförande förbundsdirektören, ekonomichefen och
förbundssekreteraren befann sig på plats i Kunskapsförbundet Västs lokaler,
medan övriga ledamöter och ersättare deltog på distans genom bild och tal
via länk, liksom föredragande tjänstemän och fackliga representanter.

§ 76

Dnr 2021/00001

Ordföranden har ordet
På grund av ökad covidsmitta i samhället beslutade presidiet vid sitt
senaste möte att ställa in det fysiska direktionssammanträde som var
tänkt. Ordförande beklagade detta, men menade att det kändes säkrast.
Även andra organisationer, såsom närliggande kommuner och VGR har
också valt att fortsätta digitala möten där det är möjligt.
Ännu ett ägarsamråd har ägt rum. Bland annat meddelade
Kunskapsförbundet att äskande om extra medel i form av ramökning av
förbundsbidraget 2022 och 2023 nu lämnats in. Förbundsdirektören ser
gärna att äskandet prövas på samma sätt som äskanden från kommunala
nämnder, och inte utifrån ekonomiskt resultat. I praktiken skulle då
förbundet behöva gå med underskott, om äskandet utgår från ekonomiskt
resultat.
Musikerutbildning Vänersborg diskuterades också utifrån sjunkande
elevtal och att ny ansökan ska lämnas in. Kunskapsförbundet kontaktar
Kultur- och fritidsförvaltningen för att höra huruvida de kan hjälpa till att
undersöka om fler intresserade elever finns, än vad som varit fallet
senaste åren. Programmet är riksrekryterande.
Kunskapsförbundet fick också i uppdrag att ta fram en tidsplan för
uppdragsavtalen beträffande vuxenutbildningen. Alla deltagande vid
ägarsamrådet var överens om att fler behöver involveras i rätt tid med rätt
kompetenser. Förbundsdirektören nämnde i sammanhanget att det är bra
om ansvaret för beställningen i högre grad flyttas över till kommunerna,
som är beställarna och förbundet är utförare. Avtalet är viktigt. Under
föregående år deltog omkring 4700 elever.
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Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen.
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§ 77

Dnr 2021/00002

Sammanhållen utbildning inom vuxenutbildningen
Linda Viktorsson Ciabatti och Johan Ceder föredrog ärendet.
Sammanhållen utbildning startade som ett projekt, finansierat med ESFmedel (VI-projektet) 2017 och hade då 7 deltagare. Idag finns 90 elever inom
sammanhållen utbildning. Ett grundläggande syfte är att vidga begreppet ”en
skola för alla”, då inte alla har förutsättningar att klara de reguljära
skolformerna utan behöver individuella utbildningslösningar.
Direktionen var intresserade och ställde många frågor efter föredragningen.

Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen.
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§ 78

Dnr 2021/00003

Backspegeln
Eventuella frågor från föregående sammanträde.
Fråga uppkom angående minnesanteckningar från ägarsamråd 13
oktober, beträffande punkten om översyn av hyror. Förbundsdirektören
besvarade frågan.

Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen.
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§ 79

Dnr 2021/00018

Budget 2022: förfogandeanslag 2022
Kunskapsförbundet Väst är angelägna om att bedriva ett kompensatoriskt
arbete. Maria Hildefors redovisade i korthet syftet med förfogandeanslaget
samt vad rektorerna tidigare redovisat.
Direktionen fattade vi sammanträde 2021-03-23, § 14 följande beslut:
Direktionen beslutar att för hösten 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 våren 2022 enligt ovanstående modell. Syftet är att skapa långsiktighet
och hållbarhet i de planerade insatserna.

Direktionens beslut
Direktionen beslutar att för våren 2022 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
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redovisa de planerade insatserna innan arbetet påbörjas, samt resultatet
av desamma efter genomförandet, eller när direktionen så begär.

Protokollsutdrag
rektorer
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§ 80

Dnr 2021/00002

Kvalitetsrapport 2021
Maria Hildefors berättade översiktligt om syftet med kvalitetsrapporten,
som skickats digitalt till direktionens medlemmar. Bra redskap att göra
nedslag i av det man är speciellt intresserad av. Särskilt rekommenderas
sammanfattningarna i slutet av rapporten.

Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen.
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§ 81

Dnr 2021/00034

Övningsskola
Kunskapsförbundet Väst har just beviljats ansökan om att bilda
övningsskola och inleda en fördjupad samverkan med Högskolan Väst.
Bakgrund till idén med övningsskola är promemoria U2021/00301”Ökad
kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan”. Alla skolor har inte
möjlighet att bli övningsskolor då det finns kvalifikationskrav, men
Kunskapsförbundet Väst klarade dessa. Projektet startar i augusti 2022
och förarbete kommer att göras under våren. Bland annat ska VFU
(verksamhetsförlagd utbildning) för lärarstudenter utvecklas.
Maria Hildefors berättade.

Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen.
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§ 82

Dnr 2021/00003

Förbundsdirektören informerar
Förbundsdirektören summerade året som gått. Sammanfattningsvis går
det bra för förbundet, allas kompetens tillvaratas på bästa sätt och inga
indikationer finns på ”tapp i undervisningen” till följd av den tidigare
distansundervisningen. Vuxenutbildningen ställer skickligt om sitt utbud
utefter behov. Två bra uppdragsavtal har också tecknats med
medlemskommunerna gällande vuxenutbildningen 2022.
Personalen är den viktigaste resursen, men arbetsmiljön är också viktig
del. Skolorna är nu renoverade och anpassade för modern undervisning.
Ett ökat söktryck finns på gymnasieskolorna och framför allt på Magnus
Åbergsgymnasiet.
Förbundet utökar sitt samarbete med Högskolan Väst och jobbar också på
att ta större plats som samhällsaktör.
Förbundsdirektören talade också om vikten av tillit inom en organisation
och att tilliten är något som kommer av sig självt. Den är nu starkare än
någonsin, menar förbundsdirektören.
Avslutningsvis tillönskades alla en god jul och ett gott nytt år.

Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen.
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§ 83

Dnr 2021/00004

Meddelanden
Meddelandelista för perioden 2021-11-10–2021-11-29 redovisades
enligt bilaga.
Fråga uppkom kring kränkningsanmälningar. Camilla Kauffeldt
besvarade frågan med att det ökade antalet anmälningar beror på att
skolorna blivit allt bättre på att göra anmälningar. Till våren är det
mycket troligt att resultatet kommer att kunna analyseras, för att se om
det behövs särskilda insatser inom något eller några områden utifrån
vad anmälningarna handlar om, d v s om det finns ett mönster.

Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen.
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§ 84

Dnr 2021/00005

Delegationsbeslut
Delegationsbeslut för perioden 2021-11-10–2021-11-29 redovisades
enligt bilaga.
Fråga ställdes angående de många avslagen på sökt vuxenutbildning.
Förbundssekreteraren besvarade frågan och förklarade att förbundet
tidigare inte diariefört dessa och därför syns nu dessa avslag. Antalet är
inte större än tidigare och inträffar varje sökperiod utifrån det
regelverk som finns angående mottagande till vuxenutbildning. Då
vuxenutbildning söks för många enstaka, mindre kurser blir det många
avslag.

Direktionens beslut
Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden
2021-11-10–2021-11-29 enligt bifogat underlag samt noterar
informationen.
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§ 85

Ordföranden tackar för det gångna året
Ordförande Maud Bengtsson inledde med att tacka all personal för det
gångna året, och riktade ett särskilt tack till förbundskontorets
personal. Ordföranden tackade också presidiet och direktionen för gott
samarbete och en gemensam ambition om att göra det bästa för
Kunskapsförbundet, personal och elever. I sammanhanget önskade
ordföranden samtliga en god jul och ett gott nytt år.
Förväntan kvarstår om att en dag hålla fysiska direktionsmöten och att
också kunna göra verksamhetsbesök kommande år.
Ordföranden riktade också en särskild förhoppning till Stefan Kärvling,
att han fortsätter att skriva sin blogg.
Vice ordförande Madelaine Karlsson instämde i allt det som
ordföranden framfört och önskade en god jul.
Andre vice ordförande Henrik Josten instämde också och riktade ett
särskilt tack till förvaltningen och alla anställda.
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