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 Plats    Höstterminen/Vårterminen Vänerparken 19, 

Vänersborg  

 Tid      Tisdag 15 november 2022, kl 09.00-11.00 

 Beslutande  Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ersättare  Enligt närvarolista, sid 2  
 
 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 
 
 Ärendelista  Sid 3 
 
 Utsedd att justera Magnus Ekström   
 
 
 Paragrafer   68-75 
 
 
 Underskrifter   
 Sekreterare  ............................................................................................ 
   Marit Hansson  
 
 
             Ordförande  ............................................................................................. 
   Maud Bengtsson 
 
 
              Justerande  ............................................................................................. 
   Magnus Ekström 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 ANSLAG/BEVIS 

     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag    

 Organ     Kunskapsförbundet Väst 
 Sammanträdesdatum  2022-11-15 

 Datum för anslags uppsättande   2022-11-29 
 Datum för anslags nedtagande   2022-12-27 

Förvaringsplats för protokollet        Vänerparken 19, Vänersborg 
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                           Närvarolista                           Tjänstgör för 

   Beslutande    
 
Maud Bengtsson (S) ordförande 
Madelaine Karlsson (S) vice ordf 
Gunnar Henriksson (L) §§ 68-72 
Henrik Josten (M) §§ 73-75 
Magnus Ekström (KD) 
Benny Jonasson (S) 
Göran Nilsson (SD) 
Lutz Rininsland (V) 
Jonathan Svensson (S)  
Bengt Karlsson (S)  
Annelie Fredriksson (S) 
Jens Jönsson (MP) 
Kent Almkvist (C) 
Monica Tenberg (SD) 

 
 
 
Henrik Josten (M) 
 
 
 
 
 
Amanda Blomster Roos (S) 
 
Jonas Nilsson (S) 
Lina Fryk Granat (V) 
 
Angelica Lundgren Bielinski (M) 
 

  Ersättare 
  Gunnar Henriksson (L) §§ 73-75 
  Annelie Guilotte (S) 
  Jan Appelqvist Palmqvist (SD)  
  Stefan Kärvling (V) 

 
  Personalföreträdare 
  Hanna Flensner, LR 
  Ulrika Appelgren, Kommunal  
 
  Övriga deltagare  
  Johan Olofson, förbundsdirektör 
  Maria Hildefors, utvecklingschef 
  Marit Hansson, förbundssekreterare 
  Marie Nordvall, ekonomichef 
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 Ärenden 
 
§ 68 Ordföranden har ordet (Dnr 2022/00001) 
 
§ 69 Backspegeln (Dnr 2022/00006) 
 
§ 70 Rekrytering av ny förbundsdirektör (Dnr 2022/00002) 
 
§ 71 Budget 2023: hur går vi vidare?  (Dnr 2022/00028) 
 
§ 72 Budget 2023: höjda portionspriser i Trollhättan (Dnr 2022/00028) 
 
§ 73 Meddelanden (Dnr 2022/00004) 
 
§ 74 Delegationsbeslut (Dnr 2022/00005) 
 
§ 75 Förbundsdirektören informerar (Dnr 2022/00003) 
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§ 68    Dnr 2022/00001 
 

Ordföranden har ordet  
 
Ägarsamråd ägde rum den 13 oktober i Vänersborg. Det kom inga nya 
besked om budgetförutsättningarna inför 2023. Frågan som ordföranden 
ville ha svar på vid tillfället var hur Kunskapsförbundet Väst behandlas i 
förhållande till medlemskommunernas nämnder, främst med avseende på 
de ökade pensionskostnaderna. Medlemskommunerna kunde inte lämna 
ett svar på frågan under mötet. 
 
Lutz Rininsland tackade för ett tydligt skrivet protokoll från ägarsamrådet. 
 
Diskussioner fördes därefter kring budget. 
 
 

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

Backspegeln 
 
Inga frågor denna gång från de punkter som togs upp vid föregående 
sammanträde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 

Direktionen noterar att inga frågor fanns från föregående 
sammanträde. 
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§ 70    Dnr 2022/00002 

  

Rekrytering av ny förbundsdirektör 
 
Johan Olofson berättade att HR-avdelningen har fått i uppdrag av presidiet 
att rekrytera ny förbundsdirektör. Annons kommer ut inom kort och 
kommer att ligga ute omkring 3 veckor. Som hjälp vid rekryteringen har 
förbundet köpt tjänst när det gäller kapacitetstest. Förbundsdirektören 
underströk att han själv inte är involverad i rekryteringen av efterträdare. 
Det är viktigt att hitta en person med lång ledarerfarenhet och god 
strategisk förmåga. Det som också är viktigt är att de politiskt, inom 
direktionen, finns en bred samsyn, d v s att de politiska sidorna  är 
överens om den kandidat som utses. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 71    Dnr 2022/00028 

  

Budget 2023: hur går vi vidare? 
 
Marie Nordvall meddelade att ingen ny information finns beträffande 
budget för 2023, jämfört med tidigare. 
 
På grund av att inget definitivt besked ännu kommit kring 
förbundsbidraget 2023 har det varit svårt att få fram ett beslutsdokument. 
 
Diskussioner fördes och direktionen var eniga om att skjuta beslutet till 
december, och acceptera att underlaget för beslut troligtvis inte kommer 
att tillsändas direktionen förrän fredag veckan innan sammanträdet. 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen beslutar att budget, Mål- och resursplan (MRP) 2023-2025, 
beslutas på kommande direktion den 13 december 2022. 
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§ 72    Dnr 2022/00028 
 

Budget 2023: höjda portionspriser i Trollhättan 
 
Johan Olofson föredrog ärendet. 
 
Nya avtal ska slutas gällande måltidsverksamheten. Trollhättan har 
aviserat en höjning om 10 kr per portion. Det är en höjning med 57 %, och 
en ökning av totalkostnaden för förbundets del med 3 Mkr per år. Bland 
annat hänvisar serviceförvaltningen till att ”fel prislista” använts de 
senaste 3-4 åren. Förbundsdirektören ifrågasatte detta, dels med 
hänvisning till att felet inte kan tillskrivas förbundet, dels med hänvisning 
till att Serviceförvaltningen vill korrigera detta på ett bräde. Frågan måste 
lyftas på kommande ägarsamråd, menar förbundsdirektören. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
 
 
 
 

  



    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2022-11-15 
                                                                                                                                           Sid 9 
  

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

 
 
§ 73    Dnr 2022/00004 
 

Meddelanden 
 

Meddelandelista för perioden 2022-10-04–2022-11-08 redovisades enligt 
bilaga.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen noterar informationen. 
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§ 74    Dnr 2022/00005 
 

Delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut för perioden 2022-10-04–2022-11-08 redovisades 
enligt bilaga.  

 

 

 

 

 

 

 

Direktionens beslut 

Direktionen godkänner redovisade delegationsbeslut för perioden 
2022-10-04–2022-11-08 enligt bifogat underlag. 
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§ 75    Dnr 2022/00003 
 

Förbundsdirektören informerar 
 
Lägesrapport från Birger Sjöberggymnasiet 

Birger Sjöberggymnasiet har haft vissa schemabekymmer. Johan 
Olofson redogjorde i tur och ordning för de åtgärder som vidtagits för 
att komma tillrätta med schemat för de elever som drabbades. Det 
mediala intresset var också stort. 

 

 

 

 

 

 

Direktionens beslut 

Direktionen noterar informationen. 

 

 


