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 Plats    Digitalt via Teams 

 Tid      Tisdag 20 december 2022, kl 09.00-09.25 

 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   87-88 
 
 
 Underskrifter   
 Sekreterare  ............................................................................................ 
   Marit Hansson  
 
 
             Ordförande  ............................................................................................. 
   Maud Bengtsson 
 
 
              Justerande  ............................................................................................. 
   Henrik Josten 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 ANSLAG/BEVIS 

     Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag    

 Organ     Kunskapsförbundet Väst 
 Sammanträdesdatum  2022-12-20 

 Datum för anslags uppsättande   2022-12-20 
 Datum för anslags nedtagande   2023-01-19 

Förvaringsplats för protokollet        Vänerparken 19, Vänersborg 
  

 
 Underskrift utdragsbestyrkande …………………………………………..
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                           Närvarolista                           Tjänstgör för 

   Beslutande    
 
Maud Bengtsson (S) ordförande 
Madelaine Karlsson (S) vice ordf 
Henrik Josten (M) 
Stefan Kärvling (V) 
Benny Jonasson (S) 
Jan Palmqvist (SD)  
Lutz Rininsland (V) 
Jonathan Svensson (S)  
Bengt Karlsson (S)  
Annelie Fredriksson (S) 
Lina Fryk Granat (V) 
Bedros Cicek (KD) 
Kent Almkvist (C) 
 

 
 
 
 
Magnus Ekström (KD) 
 
Göran Nilsson (SD) 
 
Amanda Blomster Roos (S) 
 
Jonas Nilsson (S) 
 
Angelica Lundgren Bielinski (M) 
 
 

  Ersättare 
  ---- 

 
  Personalföreträdare 
  ------- 
 
  Övriga deltagare 
 
  Marit Hansson, förbundssekreterare 
  Lena Hansson, avdelningschef 
  Katja Sätterman, HR-chef 
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 Ärenden 
 
 
§ 87 Val av justerare  
 
§ 88 Tillsättande av ny förbundsdirektör för Kunskapsförbundet Väst 
(Dnr 2022/00053) Omedelbar justering 
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§ 87    Dnr 2022/00053 
 

Val av justerare  
 
Henrik Josten valdes att jämte ordföranden justera protokollet.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



    Sammanträdesprotokoll Direktionen 
  2022-12-20 
                                                                                                                                           Sid 5 
  

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

 
 
§ 88    Dnr 2022/00053 

 

Tillsättande av ny förbundsdirektör för 
Kunskapsförbundet Väst 

 
Då nuvarande förbundsdirektör efter 10 år valt att gå vidare till nytt   
uppdrag utlystes kort därefter tjänst som ny förbundsdirektör till 
Kunskapsförbundet Väst. 
 
Av 16 sökande valdes 3 till intervjuer. Intervjuerna gjordes av tre grupper: 
presidiet, personalgrupp bestående av HR-chef och avdelningschef för Plan- 
och fastighet samt en grupp med fackliga representanter från Kommunal, 
Vision, LR och Lärarförbundet. 
 
Av de kandidater som intervjuades aktualiserades två. Presidiet och 
personalgruppen förordade samma kandidat, medan de fackliga förordade 
den andra kandidaten av de två. De fackliga underströk dock att de inte 
tänkte ställa sig oeniga om kandidat nummer ett, som förordades av presidiet 
och personalgruppen, valdes. 
 
Med motiveringen goda ledaregenskaper, trygg, stabil, förmåga till att jobba 
framåt och med politiken, engagemang samt erfarenhet av att vara 
ställföreträdande förbundsdirektör under 10 år valdes Maria Hildefors att bli 
ny förbundsdirektör för Kunskapsförbundet Väst fr o m 1 januari 2023. 
 
 
 
 
 
 

Direktionens beslut 
 
Direktionen ställer sig bakom att anställa Maria Hildefors som ny 
förbundsdirektör. 
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad 
 
 


