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Plats

Vänerparken 19 Höstterminen, Vänersborg samt
distans

Tid

Tisdag 22 februari 2022, kl 09.00-12.20

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

1-11

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

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

Justerande

.............................................................................................
Madelaine Karlsson
________________________________________________________________________________

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

Kunskapsförbundet Väst
2022-02-22

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande

2022-03-02
2022-04-29

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
Magnus Ekström (KD)
Jonathan Svensson (S)
Göran Nilsson (SD)
Lutz Rininsland (V)
Anneli Guilotte (S)
Bengt Karlsson (S)
Annelie Fredriksson (S)
Lina Fryk Granat (V)
Kent Almkvist (C)

Tjänstgör för

Benny Jonasson (S)
Amanda Blomster Roos (S)
Jonas Nilsson (S)

Ersättare
Tor Wendel (M)
Gunnar Henriksson (L) ankom 10.30
Jan Appelqvist Palmqvist (SD)
Stefan Kärvling (V)
Bo Carlsson (C)
Jens Jönsson (MP)
Personalföreträdare
---Övriga deltagare
Johan Olofson, förbundsdirektör
Marit Hansson, förbundssekreterare
Marie Nordvall, ekonomichef
Caroline Ekström, David Stockenberg, ekonomer § 4
Lena Hansson, avdelningschef, § 5
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Ärenden
§ 1 Ordföranden har ordet (Dnr 2022/00001)
§ 2 Backspegeln (Dnr 2022/00006)
§ 3 Budget 2021: uppföljning av internkontroll (Dnr 2020/00037)
§ 4 Budget 2021: årsredovisning 2021 (Dnr 2020/00037)
§ 5 Antagning gymnasiet 2022/2023, preliminär sökbild
(Dnr 2022/00002)
§ 6 Vuxenutbildningen, äskande om extra medel (Dnr 2021/00018)
§ 7 Motion slumpvisa drogtester (Dnr 2022/00013)
§ 8 Dataskyddspolicy Kunskapsförbundet Väst (Dnr 2022/00012)
§ 9 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2022/00003)
§ 10 Meddelanden (Dnr 2022/00004)
§ 11 Delegationsbeslut (Dnr 2022/00005)
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Dagens sammanträde hölls digitalt. Ordförande, andre vice ordförande
förbundsdirektören, ekonomichefen, förbundssekreteraren samt
föredragande tjänstemän befann sig på plats i Kunskapsförbundet Västs
lokaler, medan övriga ledamöter och ersättare deltog på distans genom bild
och tal via länk.

§1

Dnr 2022/00001

Ordföranden har ordet
Ägarsamråd ägde rum den 9 februari. Bland annat diskuterades den nya
”skolmiljarden”. Beskedet vid mötet var att det sannolikt bli samma
fördelning som tidigare, och att Kunskapsförbundet kan fortsätta att
planera för extra insatser för eleverna. Extra medel till vuxenutbildningen
söks separat, liksom tidigare.
Kvalitetsstämman var givande och intressant, särskilt om de
kompensatoriska insatserna, berättade ordföranden.
Ordföranden tog upp frågan om hur kommande sammanträden skall
genomföras – fysiskt, digitalt eller i hybridform? Diskussioner fördes kring
för och nackdelar. Det beslutades att förbundssekreteraren skickar ut ett
frågeformulär till samtliga politiker inför sammanträdet i mars, som blir
underlag för beslut.

Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen.
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§2

Dnr 2022/00006

Backspegeln
Eventuella frågor från föregående sammanträde.
Diskussion uppkom kring äskande till medlemskommunerna om extra medel
till gymnasiesärskolan (2021-11-16 § 72) och vad som aviserats vid
ägarsamråd, kontra den information som direktionen fått och vad som
senare beslutats i medlemskommunerna. Direktionens beslut om äskande
grundade sig på att pengar skulle tillföras nu, men kommunerna beslutade
att avvakta fram till delårsrapporten. Presidiet åtar sig att vara tydligare med
information, och att vara uppmärksamt på eventuella beslut om annat
beslutsförfarande.

Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen.
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§3

Dnr 2021/00037

Budget 2021: uppföljning av internkontroll
Kontrollmål för 2021 var Analys av förbundets brandskydds- och
säkerhetsarbete samt Bidragsansökningar i Kunskapsförbundet Väst.

Direktionens beslut
Direktionen godkänner upprättad rapport över uppföljningen av
internkontroll 2021.
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§4

Dnr 2020/00037

Budget 2021: årsredovisning
Marie Nordvall, David Stockenberg och Caroline Ekström presenterade
Årsredovisning 2021.
Förbundskontoret har upprättat en årsredovisning för 2021. Den
innehåller en övergripande målavstämning, ekonomisk analys och
rapporter. Resultatet visar +5 521 tkr.

Direktionens beslut
Direktionen fastställer Årsredovisning för Kunskapsförbundet Väst 2021
och överlämnar densamma till kommunfullmäktige i Vänersborgs
kommun och Trollhättans stad.

Protokollsutdrag
Vänersborgs kommun
Trollhättans stad
revisorer
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§5

Dnr 2022/00002

Antagning gymnasiet 2022/23, preliminär sökbild
Lena Hansson presenterade resultatet av den preliminära antagningen till
gymnasiet 2022/2023. Presentationen avsåg förstahandssökande. Magnus
Åbergsgymnasiet har ökat med ca 50 elever jämfört med föregående
ansökningsperiod. Samhällsprogrammet och Ekonomiprogrammet har
ökat mest. På Birger Sjöberggymnasiet ser det ut ungefär som förra året.
Bekymmersamt är den låga behörigheten till Vård- och
omsorgsprogrammet. På Nils Ericsonsgymnasiet har antalet sökande
minskat något jämfört med föregående år, men förklaringen tros vara att
antalet sökande till Teknikprogrammet nu är nere på en mer normal nivå.
Perioden 2021/2022 var det extremt många sökande. Även på Nils
Ericsonsgymnasiet är den låga behörigheten till Vård- och
omsorgsprogrammet bekymmersam.

Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen.
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§6

Dnr 2021/00018

Vuxenutbildningen, äskande om extra medel
Under stora delar av 2020 och 2021 har vuxenutbildningen och
gymnasieskolan i Kunskapsförbundet bedrivits på distans för många
elever.
Undervisningen har i det stora hela gått över förväntan, men inom alla
skolformer i Kunskapsförbundet har grupper av elever och enskilda elever
påverkats negativt av situationen under pandemin. För att kompensera
den utbildningsskuld som effekterna av pandemin har medfört behöver
fortsatta insatser göras under 2022. Det behövs dels generella åtgärder för
de olika skolformerna, dels individuellt stöd till enskilda elever.
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-14 förelåg.

Direktionens beslut
Direktionen för Kunskapsförbundet Väst översänder till
medlemskommunerna begäran om extra medel till vuxenutbildningen
med äskande om totalt 2 200 000 kr.
Protokollsutdrag
Vänersborgs kommun
Trollhättans stad
revisorer
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§7

Dnr 2021/00013

Yttrande över motion slumpvisa drogtester
Monica Tenberg (SD) har till kommunfullmäktige i Trollhättan inlämnat motionen
"Slumpmässiga drogtester i Trollhättans skolor". Kunskapsförbundet Väst har
beretts tillfälle att yttra sig i egenskap av remissinstans.
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-01 förelåg.
Inom förbundets gymnasieskolor ses i dagsläget inget behov av att utföra
slumpvisa drogtester på skolorna.
Det förebyggande och främjande arbetet är idag mycket omfattande och en
Drogförebyggande plan är framtagen sedan tidigare och används aktivt i alla
skolor inom
Kunskapsförbundet Väst. I arbetet med planen deltog båda kommunernas
drogförebyggare, kuratorer från alla skolor och en rektorsrepresentant höll i
arbetet. Planen revideras regelbundet och finns att tillgå på skolornas hemsidor.
Gymnasiernas samarbete med båda kommunernas socialtjänster, drogförebyggare
och polis är stort och väl fungerande. Kontakt tas mellan de olika instanserna då
behov uppstår. Tydliga rutiner för arbetet mot droger finns på gymnasieskolorna.
Vid skälig misstanke om användande av narkotika är det skolans uppgift att
anmäla detta till berörda myndigheter. Det förebyggande arbetet mot användande
av droger och narkotika skall utgå från undervisningen, anser förbundet. Skolans
uppgift är i sammanhanget att utbilda och informera elever, personal och
vårdnadshavare, vilket utgör en viktig del i det drogförebyggande arbetet.
Förbundet anser att frivilligheten aldrig kan garanteras gällande slumpvisa
drogtester. Införande av slumpvisa drogtester förutsätter absolut och otvetydigt
samtycke. Det är fråga om en grundlagsskyddad rättighet, nämligen skyddet mot
påtvingade kroppsliga ingrepp (RF 2 kap 6 §). Ett samtycke riskerar att bli fiktivt,
eller omvänt skapa misstankar mot de som inte lämnar sitt samtycke.
Utöver problemet med absolut och otvetydigt samtycke skulle det ta mycket tid i
anspråk att dokumentera och administrera beslut och testning. Förbundet anser
att det är
viktigare att använda tid till praktiskt elevhälsoarbete samt förebyggande och
främjande åtgärder, såsom görs idag. Exempel på förebyggande och främjande
åtgärder är:
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•
•
•
•
•
•
•

Drogsmart - kompetensutveckling för elever i samverkan med Vänersborgs
och Trollhättans drogförebyggare
Frågor om missbruk och droger i skolsocial kartläggning
Kompetensutveckling för kuratorer
Överlämningar från grundskolan
Samtal med arbetslag om tidiga tecken på om en elev använder droger
Kartläggande samtal med elever där det finns en misstanke om bruk av
narkotika
Samverkan i områdesgruppen vilket ger oss en bild över läget i Trollhättan
genom att vi träffar både polisen och fältenheten samt övriga gymnasieskolor

Alla skolor i KFV är också träningsskolor för polishundar, som innebär att våra
skolmiljöer kan användas för att träna sök efter narkotika eller andra ämnen på
annat sätt än genom slumpvisa drogtester.

Direktionens beslut
Direktionen för Kunskapsförbundet Väst rekommenderar mot bakgrund av
ovanstående redogörelse att motionen avslås.

Protokollsutdrag
Trollhättans stad
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§8

Dnr 2022/00012

Dataskyddspolicy Kunskapsförbundet Väst
Det främsta syftet med denna policy är att individer (de registrerade), vars
personuppgifter behandlas inom ramen för Kunskapsförbundet Västs
verksamhet, skall känna sig trygga med hur deras personuppgifter
hanteras. Policyn beskriver på ett övergripande plan hur personuppgifter
kan behandlas, för vilka syften och på vilket sätt av Kunskapsförbundet
Väst.
Uppgifterna skall behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i
förhållande till de registrerade. Ytterligare ett viktigt syfte med en
dataskyddspolicy är att uppfylla principen om ansvarsskyldighet i artikel
5.2 Dataskyddsförordningen (GDPR). Principen om ansvarsskyldighet
kräver att den som behandlar personuppgifter tar ansvar för hur
personuppgiftsbehandlingarna utförs samt visar att kraven på laglighet,
korrekthet och öppenhet efterlevs i enlighet med artikel 5.1
Dataskyddsförordningen. Ytterst innebär detta att det måste finnas
dokumenterade rutiner på plats.

Direktionens beslut
Direktionen antar upprättad Dataskyddspolicy för Kunskapsförbundet
Väst.
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§9

Dnr 2022/00003

Förbundsdirektören informerar
•

En satsning på yrkeshögskolan skall göras i förbundet. En chef har anställts
för detta ändamål. Idag finns mellan 200 och 300 elever men målet är att
yrkeshögskolan skall omfatta mellan 400 och 500 elever. Omkring 90
procent av de som läser en yrkeshögskoleutbildning får jobb efteråt.

•

Förbundsdirektören påminde om vuxenutbildningen roll. Viktigt att komma
ihåg är att vuxenutbildningen har ett brett samhällsuppdrag som skall
tillgodose individers och arbetsmarknadens behov. Utbildning sker till olika
delar av samhället, både små och stora företag. 70 procent av utbudet är
lagstadgat.

Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen.
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§ 10

Dnr 2022/00004

Meddelanden
Meddelandelista för perioden 2021-11-30–2022-02-15 redovisades
enligt bilaga.

Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen.
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§ 11

Dnr 2022/00005

Delegationsbeslut
Delegationsbeslut för perioden 2021-11-30–2022-02-15 redovisades
enligt bilaga.
Fråga ställdes angående de många avslagen på sökt vuxenutbildning.
Förbundssekreteraren besvarade frågan och förklarade att då
vuxenutbildning söks för många enstaka, mindre kurser blir det många
avslag. De som får avslag är obehöriga till kurserna.

Direktionens beslut
Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden
2021-11-30–2022-02-15 enligt bifogat underlag samt noterar
informationen.
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