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                           Närvarolista                           Tjänstgör för 

   Beslutande    
 
Maud Bengtsson (S) ordförande 
Madelaine Karlsson (S) vice ordf 
Henrik Josten (M) 2:e vice ordf  
Gunnar Henriksson (L) 
Jonathan Svensson (S) 
Göran Nilsson (SD) 
Lutz Rininsland (V) 
Anneli Guilotte (S)  
Bengt Karlsson (S) §§ 29-35 
Annelie Fredriksson (S)  
Jens Jönsson (MP) 
Marie-Louise Coon (M) §§ 29-35 
Kent Almkvist (C) 
Monica Tenberg (SD) 
 

 
 
 
  
Magnus Ekström (KD) 
Benny Jonasson (S) 
 
 
Amanda Blomster Roos (S) 
 
Jonas Nilsson (S)  
Lina Fryk Granat (V) 
Angelica Lundgren Bielinski (M) 
 
 
 
 
 

  Ersättare 
  Jan Appelqvist Palmqvist (SD) 
  Stefan Kärvling (V) 
   
  Personalföreträdare 
  Lisa Gottlow, LR 
  Lena Carlsson, Lärarförbundet 
  
  Övriga deltagare  
  Johan Olofson, förbundsdirektör 
  Marit Hansson, förbundssekreterare 
  Marie Nordvall, ekonomichef 
  Camilla Kauffeldt, operativ chef, § 35 
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 Ärenden 
 
§ 29 Ordföranden har ordet (Dnr 2022/00001) 
 
§ 30 Backspegeln (Dnr 2022/00006) 
 
§ 31 Plan för internkontroll 2022 (Dnr 2021/00018) 
 
§ 32 Delårsrapport januari-april 2022 information (Dnr 2021/00018) 
 
§ 33 Fördelning av skolmiljarden (Dnr 2021/00018) 
 
§ 34 Budget 2023 – information (Dnr 2022/00028) 
 
§ 35 Skolmåltider i Kunskapsförbundet Väst (Dnr 2022/00030) 
 
§ 36 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2022/00003) 
 
§ 37 Meddelanden (Dnr 2022/00004) 
 
§ 38 Delegationsbeslut (Dnr 2022/00005) 
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§ 29    Dnr 2022/00001 
 

Ordföranden har ordet  
 
Ordföranden, förbundsdirektören, ekonomichefen och HR-chefen i 
Kunskapsförbundet Väst har varit på träff i Stockholm med de andra 
utbildningsförbunden. Kunskapsförbundet Väst är ensamt om att ha 
endast två medlemmar. Ordföranden berättade att det är bra med träffar 
då det ger perspektiv, och det är också givande att utbyta erfarenheter. 
 
Ägarsamråd ägde rum den 4 maj. Diskussioner fördes bland annat om de 
äskade medlen till gymnasiesärskolan. Äskandet kommer att hanteras i 
juni månad av medlemskommunerna. Något besked om förbundsbidraget 
för 2023 kunde inte ges, då det var bekymmersamt med stigande inflation 
och ökade pensionskostnader. Ett extra ägarsamråd kommer att hållas 
strax innan midsommar för att då behandla förbundsbidraget. 
 
Aktuella frågor från vuxenutbildningen fanns också på dagordningen, 
varvid äskandet om extra medel till vuxenutbildningen kom upp till 
diskussion. I motsats till föregående år, då samma äskande om medel 
gjordes, och beviljades, är det inte troligt att det blir något tillskott i år. 
Syftet med begäran om extra pengar var att sätta in stödinsatser även på 
vuxenutbildningen i spåren av pandemin. Yrkesvuxpengarna är 
”öronmärkta” och kan inte användas för detta ändamål. 
 
Direktionen resonerade under ordförandens punkt kring betydelsen av 
stödinsatser inom vuxenutbildningen.  
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 30    Dnr 2022/00006 
 

Backspegeln 
 
Inga frågor denna gång från föregående sammanträde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 

Direktionen noterar att inga frågor fanns från föregående 
sammanträde. 
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§ 31    Dnr 2021/00018 

  

Plan för internkontroll 2022 
 
Förslag till plan för internkontroll förelåg. 
  
Under årens arbete med intern kontroll har det dock visat sig önskvärt att 
arbetet med intern kontroll behöver förbättras på ett antal punkter.  
 
Det interna kontrollarbetet behöver inkludera fler verksamheter i 
förbundet för att säkerställa att så många risker som möjligt minimeras. 
Idag är det i stora delar förbundskontor och ekonomiavdelning som 
ansvarar för det interna kontrollarbetet. Huvudansvaret bör fortfarande 
ligga hos förbundskontoret. Arbetet med riskanalyser och åtgärder för de 
risker som kommer fram behöver däremot arbetas fram i samarbete med 
flera verksamheter för att säkerställa kvalitén i arbetet.  
 
Det behöver också göras en inventering av befintliga kontrollfunktioner; 
hur väl dessa fungerar och hur ofta dessa kontroller görs. Det behövs 
rutiner och förteckningar över befintliga kontroller samt vilka funktioner 
som ansvarar för dessa.  
 
En uppdaterad, grundligare riskanalys behöver göras för att säkerställa att 
risker inte förbises, som tidigare ansetts kontrollerade. 
 
Förslaget till intern kontroll 2022 blir att förbundet utifrån ovanstående 
arbetar fram rutiner för systematiskt och kontinuerligt arbete med den 
interna kontrollen, som genomsyrar alla verksamheter. 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen antar upprättad plan för internkontroll 2022. Granskningen 
återrapporteras till direktionen i december 2022. 
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§ 32    Dnr 2021/00018 

  

Delårsrapport januari-april 2022 information 
 
Alla siffror var ännu inte klara. Prognosen presenterades översiktligt. Just 
nu pekar prognosen mot ett minusresultat om 5 700 Tkr, vilket motsvarar 
de ökade kostnaderna för gymnasiesärskolan. 
 
Den ökande inflationen medför kostnadsökningar för yrkesprogrammen i 
form av byggmaterial, råvaror till restaurangutbildningen m m. 
Läromedelsbudgeten kan därmed bli svår att hålla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 33    Dnr 2021/00018 

  

Fördelning av skolmiljarden 
 
Trollhättan och Vänersborg har fått bidraget och kommer att fördela en 
andel till Kunskapsförbundet som i sin tur beslutar hur dessa resurser 
används på bästa sätt. Kunskapsförbundet har därför analyserat 
resultaten för samtliga elever i verksamheterna för att få en bra bild av 
vilka effekter pandemin har haft på elevernas resultat. Slutsatsen är att 
pandemin har påverkat hela verksamheten. Analysen visar dock att den 
grupp av elever som särskilt bör prioriteras denna gång är elever på 
gymnasiets yrkesprogram och introduktionsprogram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Den del av skolmiljarden som kommer Kunskapsförbundet till del avsätts 
till elever på yrkesprogrammen och introduktionsprogrammen inom 
gymnasiet. Det gäller elever från såväl Kunskapsförbundet som elever i 
andra skolor. Avstämning av antal elever sker den 15 februari och 
utbetalning sker vid ett tillfälle med 2 235 kr/elev.  
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§ 34    Dnr 2022/00028 
  

Budget 2023 
 
Förutsättningarna inför 2023 är bl a ökade pensionskostnader, 
lärarlönelyftet minskar med 3-4 Mkr för förbundets del och att 
högskolebehörighet införs på yrkesprogrammen i gymnasieskolan fr o m 
hösten 2023. Det sistnämnda kommer att innebära att fler lärare måste 
anställas, men också att kostnader för stödinsatser kommer att öka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 35    Dnr 2022/00030 
  

Skolmåltider i Kunskapsförbundet Väst 
 
Camilla Kauffeldt redovisade resultatet av uppdraget att se över 
måltidsverksamheten på Magnus Åbergsgymnasiet och Nils 
Ericsonsgymnasiet. Även fokusgruppen med eleverna Dennis, Tobias och 
Isak deltogunder denna punkt.  
 
Bland annat har det framkommit att presentationen av maten har stor 
betydelse. Salladsbuffé med valfritt protein, enkel god mat samt ökad 
valfrihet och delaktighet står högt på önskelistan. Synen på 
gymnasieelever måste också ändras: det handlar om vuxna ätande, inte 
yngre barn, där maten ingår som en del i lärandet och utvecklingen. 
 
En arbetsgrupp kommer att bildas. Gruppen ska jobba vidare och lägga 
förslag på eventuella förändringar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 36    Dnr 2022/00003 
 

Förbundsdirektören informerar 
 

Johan Olofson presenterade en skiss över de ökade kostnaderna på 
estetprogrammet och MUV (Musikutbildning Vänersborg). 
Lokalkostnaderna är dyra i förhållande till det sjunkande antalet elever. 
Olika scenarier presenterades som förslag på lösningar för att minska 
kostnaderna. Uppgiften till direktionen var att fundera kring detta, men 
inte att komma fram till ett beslut denna dag. 

Diskussioner fördes. 

 

 

 

 

Direktionens beslut 

 

Direktionen noterar informationen. 

 
  



    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2022-05-24 
                                                                                                                                           Sid 12 
  

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

 
 
§ 37    Dnr 2022/00004 
 

Meddelanden 
 

Meddelandelista för perioden 2022-04-20–2022-05-16 redovisades 
enligt bilaga.  

 

 

 

 

 

 

Direktionens beslut 

 

Direktionen noterar informationen. 
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§ 38    Dnr 2022/00005 

 

Delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut för perioden 2022-04-20–2022-05-16 redovisades 
enligt bilaga.  

 

 

 

 

 

 

 

Direktionens beslut 

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 
2022-04-20–2022-05-16 enligt bifogat underlag. 

 

 

 


