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Närvarolista
Beslutande
Maud Bengtsson (S) ordförande
Madelaine Karlsson (S) vice ordf
Jan Appelqvist Palmqvist (SD) §§ 39-41
Henrik Josten (M) 2:e vice ordf §§ 42-49
Stefan Kärvling (V)
Benny Jonasson (S)
Göran Nilsson (SD)
Lutz Rininsland (V)
Jonathan Svensson (S)
Bengt Karlsson (S)
Jonas Nilsson (S)
Lina Fryk Granat (V)
Marie-Louise Coon (M) §§ 29-35
Kent Almkvist (C)
Monica Tenberg (SD)

Tjänstgör för

Henrik Josten (M)
Magnus Ekström (KD)

Amanda Blomster Roos (S)

Angelica Lundgren Bielinski (M)

Ersättare
Annelie Fredriksson (S)
Jan Appelqvist Palmqvist (SD) §§ 42-49
Jens Jönsson (M))
Erland Larsson (SD)
Personalföreträdare
Ulrika Appelgren, Kommunal
Övriga deltagare
Johan Olofson, förbundsdirektör
Marit Hansson, förbundssekreterare
Marie Nordvall, ekonomichef
Lena Hansson, avdelningschef, §David Stockenberg, Caroline Ekström, ekonomer, §
Maria Hildefors, utvecklingschef, §
Camilla Kauffeldt, operativ chef, §
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Ärenden
§ 39 Ordföranden har ordet (Dnr 2022/00001)
§ 40 Backspegeln (Dnr 2022/00006)
§ 41 Organisation samt utbildningsutbud för gymnasieskolorna
2023/2024 (Dnr 2022/00033)
§ 42 Delårsrapport januari-april 2022 (Dnr 2021/00018)
§ 43 Resultat av elevenkäten 2022 – trygghet och trivsel
(Dnr 2022/00002)
§ 44 Redovisning av anmälda kränkningsärenden juni 2021 – maj 2022
(Dnr 2020/00048)
§ 45 Ny dokumenthanteringsplan Kunskapsförbundet Väst
(Dnr 2021/00035)
§ 46 Budget 2023 (Dnr 2022/00028)
§ 47 Meddelanden (Dnr 2022/00004)
§ 48 Delegationsbeslut (Dnr 2022/00005)
§ 49 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2022/00003)
Avslutning
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§ 39

Dnr 2022/00001

Ordföranden har ordet
Ett extrainsatt ägarsamråd kommer att hållas angående budget 2023.
Inga extrapengar till stödinsatser till vuxenutbildningen i spåren av
pandemin har blivit beviljade från medlemskommunerna.
Kunskapsförbundet Väst lämnade tidigare in ett äskande om extra medel.
Förbundsdirektören underströk i sammanhanget att inga stödåtgärder nu
kommer att utföras, eftersom äskandet fick nej.

Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen.
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§ 40

Dnr 2022/00006

Backspegeln
Lutz Rininsland ställde vid föregående sammanträde en fråga om vad som
görs för att stävja och följa upp avhopp från elever. Förbundsdirektören
förklarade att då genomströmningen inom vuxenutbildningen är stor är det
svårt är det inte helt enkelt att få till en uppföljning. Maria Hildefors föreslog
att kanske en kodning av avhoppen vore ett sätt, och därmed bygga upp data,
samt en eventuell enkät om varför man hoppat av vuxenutbildningen.

Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen.
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§ 41

Dnr 2022/00033

Organisation samt utbildningsutbud för
gymnasieskolorna 2023/2024
Förslag till utbildningsutbud förelåg.
Nytt inför läsåret 2023/2024 är inriktningen anläggningsförare på
byggprogrammet samt Hantverksprogrammet inriktning frisör.
Utbildningsinriktningen anläggningsförare är tänkt att även ges inom
vuxenutbildningen. Utbildningarna sker i samarbete med ME-skolan,
Maskinentreprenörerna, som är en branschskola. Beträffande
frisörutbildning finns den idag inom vuxenutbildningen och sker i
samarbete med Svenska Frisörskolan, vilket också blir fallet på
gymnasienivå.
Lena Hansson föredrog ärendet.

Direktionens beslut
Direktionen antar föreslaget utbildningsutbud samt organisation för
gymnasieskolorna inom Kunskapsförbundet Väst läsåret 2023/2024.
Marie-Louise Coon anmälde jäv.
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§ 42

Dnr 2021/00018

Delårsrapport januari-april 2022
Marie Nordvall, David Stockenberg och Caroline Ekström presenterade
delårsrapporten I april månad pekade prognosen mot ett underskott om
5 700 Tkr, vilket motsvarar de ökade kostnaderna för gymnasiesärskolan.
Övriga verksamheter pekar mot ett plusresultat vid årets slut.
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 godkänner upprättad delårsrapport för januari-april 2022
samt överlämnar densamma till medlemskommunerna.

Protokollsutdrag
revisorer
Vänersborgs kommun
Trollhättans stad
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§ 43

Dnr 2022/00022

Resultat av elevenkäten 2022 – trygghet och trivsel
Kunskapsförbundets elevenkät har genomförts som ett led i det
systematiska kvalitetsarbetet årligen sedan 2014. År 2017 anpassades
enkäten efter ”Skolenkäten”, som Skolinspektionen varje år genomför i ett
stort antal gymnasieskolor, vilket möjliggör en jämförelse mellan
Kunskapsförbundet och riket.
Sammanfattningsvis kan sägas om gymnasieskolornas enkät är att det är
fina resultat och att elever över lag är mycket nöjda med sina lärare. En
något mer pessimistisk inställning till skolan och framtiden än innan
pandemin kan skönjas. Arbetet med trygghet och studiero måste
intensifieras.
Beträffande vuxenutbildningen kan sägas att även här är resultaten fina –
ofta bättre än innan och under pandemin. Generellt har eleverna inom
vuxenutbildningen en mer positiv upplevelse av skolan och framtiden än
gymnasieeleverna.

Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen.
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§ 44

Dnr 2020/00048

Redovisning av anmälda kränkningsärenden juni
2021 - maj 2022
Enligt Skollagen 6 kap §10 är lärare och annan personal som får
kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling i samband med verksamheten, skyldig att anmäla detta till
rektor som i sin tur utreder och anmäler händelsen till huvudmannen.
Under den granskade perioden, juni 2021 till juni 2022, har 120 ärenden
om anmälningar och utredningar avseende kränkningar och trakasserier i
enlighet med Skollagen 6 kap §10 inkommit till operativ chef.
Fyra av dem är ej påbörjade dvs. utredning ej startat då de är nyinkomna.
116 är påbörjade eller färdigutredda. I 20 fall av dem gjordes
bedömningen att de ej var kränkningar eller diskriminering i lagens
mening.
Elevenkäten visar att 224 elever på gymnasiet och 34 elever på
vuxenutbildningen har upplevt sig diskriminerade under pågående
utbildning samt att 317 elever på gymnasiet och 37 elever på
vuxenutbildningen har upplevt sig kränkta under pågående utbildning.
Skillnaden mellan enkätens resultat på skolnivå och faktiska anmälningar
blir ett hjälpmedel för skolorna i sina förbättringsarbeten avseende
Trygghet och studiero.
Detta kommer att ge rektorerna goda möjligheter att göra djupare
analyser av vilka förebyggande och främjande insatser som krävs på
grupp och individnivå för att förbättra studiemiljön och tryggheten för
eleverna, samt leva upp till Skollagen 6 kap §10

Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen.
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§ 45

Dnr 2021/00035

Ny dokumenthanteringsplan Kunskapsförbundet
Väst
En ny dokumenthanteringsplan, som är tänkt att ersätta den från 2014,
har arbetats fram i förbundet.
Den nya planen är s k processbaserad till skillnad från den gamla, som är
utarbetad enligt det allmänna arkivschemat. Det allmänna arkivschemat
utgår från att myndigheternas handlingar klassificeras och redovisas
utifrån deras yttre form eller funktion, exempelvis protokoll, register,
ritningar och har tagit sikte på information i form av pappershandlingar
som framställs och sätts i pärmar eller som ingår i olika aktserier.
Eftersom nästan alla administrativa rutiner idag bygger på en digital
hantering av uppgifter finns det anledning att mer genomgripande
förändra dokumenthanteringsplanen
Processbaserad arkivredovisning, som är det nya sättet att redovisa,
klassificeras handlingarna i stället efter verksamhetsområden och
processer vilket tydliggör deras samband med verksamheten.
Den nya planen är resultatet av ett flerårigt arbete där representanter från
de olika verksamheterna varit involverade.
Planen är uppdelad i sex huvudprocesser:
1. Styra och leda
2. Stödverksamhet
3. Bedriva undervisning gymnasiet
4. Bedriva undervisning vuxenutbildningen
5. Bedriva undervisning yrkeshögskolan
6. Värna elevens hälsa

Direktionens beslut
Direktionen antar upprättad dokumenthanteringsplan för
Kunskapsförbundet Väst.
Direktionen medger redaktionella ändringar på tjänstemannanivå.
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§ 46

Dnr 2022/00028

Budget 2023
Ett nytt ägarsamråd kommer att hållas torsdagen den 22 juni med
anledning av budgetramen för 2023. Medlemskommunernas
ekonomichefer samt förbundsdirektören och ekonomichefen i
Kunskapsförbundet Väst har haft möte, där det förslag som presenterades
är en summa om 527 400 Tkr för 2023. Förslaget kommer dock att
diskuteras under torsdagen. Osäkra poster i budgeten, dvs om förbundet
får medel för dessa, är de ökade kostnaderna för minskat statsbidrag för
lärarlönelyftet, utökningen med högskoleförberedande kurser inom
yrkesprogrammen på gymnasiet samt de ökade kostnaderna för fler
elever på gymnasiesärskolan. Den sistnämnda kostnadsposten handlar om
9,4 Mkr.

Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen.
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§ 47

Dnr 2022/00004

Meddelanden
Meddelandelista för perioden 2022-05-17–2022-06-14 redovisades enligt
bilaga.

Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen.
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§ 48

Dnr 2022/00005

Delegationsbeslut
Delegationsbeslut för perioden 2022-05-17–2022-06-14 redovisades
enligt bilaga.

Direktionens beslut
Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden
2022-05-17–2022-06-14 enligt bifogat underlag.
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§ 49

Dnr 2022/00003

Förbundsdirektören informerar
Johan Olofson sammanfattade året som gått samt, men framförde också
sådant som finns att göra framåt, såsom förbättra kunskapsresultaten
på yrkesprogrammen, förbättra likvärdigheten, stärka banden till
högskolor och universitet och att det ska ges mer möjligheter till idrott
på skoltid. Organisationskulturen i förbundet ska stärkas.
Förbundsdirektören avslutade med att tacka för gott samarbete och
önska alla en trevlig sommar.

Direktionens beslut
Direktionen noterar informationen.
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Avslutning
Ordföranden önskade all personal och direktionen en trevlig sommar,
samt tackade direktionen för gott samarbete.
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