
Kvalitetsrapport 
2017
Stöd och service, SoS (Administrativa enheten)



 



1 

 

Innehåll 
Sammanfattning     2 

Administrativa enheten     5 

Inledning      5 

Vision      6 

Mål      6 

Organisation     7 

Genomförda aktiviteter     8 

Genomförda gemensamma aktiviteter   8 

Resultat och analys     10 

Centrala områden som verksamhetschefen ansvarar för  11 
Lokaler     11 
Interkommunalt gymnasiet   17 
Skydd och säkerhet    21 

Våra verksamhetsområden    22 
IT och digitalisering    22 
Skolmåltider    27 
Café     31 
Lokalvård     33 
Vaktmästeri     38 
Skolservice – skoladministration   44 

 



2 

 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att den administrativa enheten har genomgått en 
stor förändring sedan förbundet bildades. Visionen och målet att bidra till ett 
förbättrat lärande genom service och bemötande är högt satta. När förbundet 
startade var det en stor ojämnhet i kvalitén på arbetet med allt från 
dysfunktionella grupper till vissa väl fungerande funktioner. Eftersom den 
administrativa enheten spänner över alla verksamheter och alla skolor möttes alla 
olika kulturer och rutiner vilket innebar en förändring för alla. Tidigare hade varje 
skolenhet levt sitt eget liv och skapat sin egen kultur. Även skillnaden mellan 
städerna beträffande kultur och rutiner var stora. Att skapa en gemensam vision 
och påbörja arbetet med en likvärdighet var svårt för många att ta. Arbetet 
påbörjades och har kommit en bra bit på väg mot målet men det finns fortfarande 
mycket kvar att göra. 

All personal har en gång om året samlats kring en föreläsning med aktiviteter. 
Varje år har haft ett övergripande tema som de första åren handlat om 
bemötande. Vid den första träffen upplevdes det som ett problem för vissa 
anställda att förflytta sig över stadsgränsen. Ingen tog kontakt med kollegor från 
andra skolor, man höll sig till sin arbetsgrupp. Det har ändrat sig och blivit mer 
positivt för varje gång samtidigt som stämningen har förbättrats markant. I 
utvärderingarna har personalen visat stor uppskattning för 
kompetensutvecklingen. 2017 var tiden mogen att gå vidare till tema ”ständiga 
förbättringar” som är ett av våra övergripande mål. 

Lokaler har varit en stor fråga sedan förbundet startade och tagit mycket tid av 
verksamhetschefen och av enheten för vaktmästeri och IT. Kunskapsförbundet har 
lämnat 22 458 m² av totalt 94 434 m² på 7 olika adresser och anpassat 
lokalkostnaden till en rimlig nivå. Nils Ericsonsgymnasiet och Birger 
Sjöberggymnasiet har totalrenoverats, tillsammans c:a 35 000 m² för en 
effektivare användning men också för att möjliggöra ett bättre lärande. Allt detta 
under hård ekonomisk press på grund av att hyra betalats för lokaler som varit 
byggarbetsplats samtidigt som hyra betalats för evakueringslokaler. 2017 är alla 
evakueringslokaler lämnade och hyresbudgeten i balans. Fokus ligger nu på 
vuxenutbildningens lokaler för att lösa ökningen av studerande samt Magnus 
Åbergsgymnasiets lokaler som är i stort behov av renovering och anpassning. 

Det interkommunala området på gymnasiet omfattar elever folkbokförda i 
Trollhättan och Vänersborg som studerar i andra skolor samt elever från andra 
kommuner som studerar i förbundets gymnasieskolor. 2014 var det 1042 elever 
som gick till andra skolor och 302 elever från andra kommuner i förbundets skolor. 
2017 var det 1132 ut och 283 in vilket innebär fler elever ut och färre elever in. Det 
har medfört en kraftig kostnadsökning på området. Eftersom eleverna har rätt att 
välja andra skolor kan man bara försöka bli bättre på att prognostisera så att 
budget kan anpassas till kostnaderna. Det lyckades bra 2017. 
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En säkerhetssamordnare har anställts som ansvarar för dokumentation och 
uppbyggnad av rutiner bland annat för det systematiska brandskyddsarbetet. Det 
finns numer på intranätet och har implementerats hos personalen. Uppföljning och 
arrangemang av utbildning i brandskydd för all personal sköts av 
säkerhetssamordnaren. Rutiner för skade- och incidentrapportering har skapats. 
Krishanteringen har uppdaterats och finns tillgänglig på intranätet.  

Organisationen med enheter har bidragit till att förbättringsarbetet tagit fart. 
Gemensamt för alla enheter är att man arbetat med att formulera mål och ta fram 
nyckeltal och andra sätt att mäta måluppfyllelsen.  Ett annat område som varit i 
fokus är den psykosociala arbetsmiljön.  

IT köps från Trollhättans stad vars IT-enhet ansvarar för nätverk och infrastruktur 
samt support för personaldatorer och skrivare. Annan utrustning samt elevdatorer 
ansvarar Kunskapsförbundet för. Centralt hos verksamhetschefen för den 
administrativa enheten har ansvaret legat för IT-strateg, applikationskoordinator 
samt projektledare inom IT. 2017 omvandlades IT-strategtjänsten till enhetschef 
för IT och digitalisering och en organisationsförändring genomfördes. Från och 
med januari 2018 träder den nya organisationen i kraft vilket innebär att all IT är 
samlad i en enhet. Fokus har legat på att strukturera arbetet och skapa en ny 
organisation. 

Kunskapsförbundet har c:a 5000 datorer, 300 skrivare, 400 plattor, 600 telefoner, 
200 projektorer, kameror, smartboard och annan IT-utrustning. Målet är att bli 
ledande inom teknisk utrustning som bidrar till ett förbättrat lärande. Hittills har 
fokus legat på att få fungerande teknik. En likvärdighet har skapats på flera 
områden. All personal har samma system, alla gymnasieelever i samma årskurs har 
samma datorer. Det finns en gemensam lärplattform för hela förbundet och flera 
andra system är lika för alla. Fokus 2018 är att se över IT-strukturen i förbundet. 

Skolmåltider och caféer har genomfört kompetensutveckling, är medlemmar i 
skolmatsakademin och varit på studiebesök som resulterat i en höjd kompetens 
hos medarbetarna. Målet är att attrahera fler elever att äta skolmaten för en 
hälsosammare skoldag som ska bidra till ett bättre lärande. Caféerna ska erbjuda 
nyttiga alternativ för elever som har långa skoldagar samt vara en plats för social 
samvaro. Det ska leda till en tryggare trivsammare miljö i skolan. För 
gymnasieskolorna i Trollhättan har en förändring genomförts där alla elever kan 
välja mellan tre rätter. Andelen elever som äter skolmaten i gymnasierna i 
Trollhättan har ökat. 

I lokalvårdsgrupperna har den psykosociala arbetsmiljön varit ett problem vilket i 
vissa fall resulterat i dåligt utfört arbete. En stor omorganisation genomfördes 
2016 som innebar att alla gruppkonstellationer blev nya. En ny enhetschef tillsattes 
med utbildning och erfarenhet av att leda lokalvård. Samordnarna har utbildats 
och rollen har uppgraderats. Kompetenskartläggningen som genomfördes 2016 
medförde en utbildningsinsats där 60% av lokalvårdarna genomgått PRYL-
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utbildningen som är en yrkescertifiering i lokalvård. Målet är att miljökraven klaras i 
högre grad, en bättre upplevd psykosocial arbetsmiljö i arbetsgrupperna med 
mindre sjukfrånvaro. Det ska skapa en trivsammare miljö i skolan som bidrar till ett 
bättre lärande. Det långsiktiga målet är att lokalvårdarna ska ha god kunskap om 
läroplanens mål som gäller för alla som arbetar i skolan och kunna agera utifrån 
denna. Lokalvårdarna upplever en bättre arbetsmiljö och minskningen av 
sjukfrånvaron från 10,54% 2016 till 6,63% 2017 visar på en positiv utveckling. 
 
De senaste åren i Kunskapsförbundet har det för vaktmästeriet till stor del handlat 
om arbete i samband med renoveringarna av Birger Sjöberggymnasiet och Nils 
Ericsonsgymnasiet samt avyttringar av lokaler. Analysen av detta är att det varit 
extremt annorlunda arbetssituationer för vaktmästeriet. Fokus har varit att lösa 
alla kortsiktiga problem som uppstått i samband med avyttringar av lokaler och 
flyttar av verksamhet. Därmed har det varken funnits tid eller möjlighet att arbeta 
med utveckling i den mån som varit önskvärd. Dessutom råkade enhetschefen ut 
för en olycka som resulterade i en lång sjukskrivningsperiod då det 
utvecklingsarbete som pågick stannade av. Några förbättringar har trots allt 
genomförts. Bland annat har ett felanmälningssystem införts som medfört bättre 
kontroll på fel som anmäls, mindre telefonsamtal och lättare för vaktmästarna att 
organisera sitt arbete. Målet för vaktmästarna är att ge god service till elever och 
personal och på sikt även ha goda kunskaper om läroplanen och agera utifrån 
denna. Det har även under 2017 pågått arbete med att iordningställa lokaler när 
alla bott in sig i de nya lokalerna samtidigt som nya flyttar och ombyggnader varit 
på gång.  

Skolservice har omorganiserats flera gånger då denna enhet är starkt kopplad till 
förbundsadministrationen men också till rektorerna. Målet är att skolservice ska ge 
en god service till rektorer, lärare och elever med en kvalitetssäkrad 
elevadministration. 2016 tillsattes en ny enhetschef med utbildning och erfarenhet 
av att leda administrativt arbete. Under 2017 gjordes en genomlysning av hela 
administrationen av en extern utredare. Resultatet visade på flera 
utvecklingsområden men omorganisationen av vuxenutbildningens ledning är 
nödvändig att invänta innan en större förändring kan göras. Fokus har legat på att 
anställa personal med rätt kompetens när många slutat, delvis på grund av den 
turbulens som varit. Rektorsorganisationen på gymnasiet är också under 
omarbetning vilket påverkar skolservice.  

Den 1 januari 2018 ändras namnet på enheten till Verksamheten för stöd och 
service (SoS). En implementeringstid är nödvändig vilket betyder att 
namnändringen genomförs succesivt och beräknas klar till hösten 2018. Samtidigt 
delas enheten för vaktmästeri och IT till två enheter där IT-strategtjänsten görs om 
till enhetschef för IT och digitalisering. Anledningen till förändringen är att få en 
tydligare organisation med en mer rimlig belastning på enhetscheferna. 
Förändringen innebär ingen utökning av personal utan en omfördelning av 
arbetsuppgifter och mandat. 
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Administrativa enheten 
Den administrativa enheten ansvarar för lokaler, IT, vaktmästeri, 
skoladministration, lokalvård, skolmåltid och café samt det interkommunala 
området på gymnasiet. Syftet är att driva alla enheter på ett professionellt sätt så 
att högsta kvalité på utförda tjänster uppnås kostnadseffektivt samtidigt som 
lagar och förordningar följs. 

Inledning 
När kunskapsförbundet bildades första januari 2013 organiserades förbundet i tre 
verksamhetsområden, vuxenutbildning, gymnasieutbildning och en administrativ 
enhet. Syftet med indelningen i tre områden var att gymnasie- och 
vuxenutbildningen skulle fokusera på det pedagogiska arbetet och frigöras från 
andra uppgifter vilka placerades i den administrativa enheten. Förutom att avlasta 
de pedagogiska ledarna från andra uppgifter bildades enheten för att 
professionalisera uppgifter som ofta blir marginaliserade när de läggs tillsammans 
med den pedagogiska verksamheten. Många lagar och framförallt efterlevnaden 
av dessa har skärpts de senaste åren. Det ställer högre krav på verksamheten att 
ha rutiner och arbetssätt som säkrar att lagarna följs. Förutom skollagen ska 
förbundet följa kommunallagen, arbetsmiljölagen, dokumenthanteringslagen, 
dataskyddsförordningen, lagen om upphandling och många fler. 

Från Kunskapsförbundets start i januari 2013 finns IT, vaktmästeri, 
skoladministration, lokalvård, skolmåltid och café samlade i fyra enheter inom den 
administrativa verksamheten.  

När förbundet bildades hade varje enhetschef(intendent) ansvar för flera 
verksamhetsområden med placering på en skolenhet. Våren 2015 ändrades 
organisationen till den nuvarande, med en enhetschef för varje verksamhet. Under 
2017 anställdes en ny IT-strateg som från och med 2018 är enhetschef för IT och 
digitalisering vilket medför att organisationen ytterligare tydliggörs. 

Utöver enheterna har verksamhetschefen ansvar för fastigheter och hyror samt 
det interkommunala området, det vill säga alla gymnasieelever som är 
folkbokförda i Trollhättan eller Vänersborg och går på utbildningar i andra 
kommuner eller fristående skolor. 
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Vision 
Kunskapsförbundets vision är att bli en drömfabrik där alla gymnasieelever och 
vuxenstuderande kan utvecklas och bli så mycket de kan. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mål  
Skollagen och läroplanen ligger till grund för alla som arbetar i skolan. Den 
administrativa enheten ska bidra till bättre måluppfyllelse. Exempel på 
läroplansmål som gäller all personal är: 

- Alla som arbetar i skolan ska gemensamt ta ansvar för den sociala och 
fysiska skolmiljön. 

- Alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö 
för utveckling och lärande (Skolverket 2011). 

I Kunskapsförbundet arbetar vi utifrån begreppen kvalité, attraktivitet och 
effektivitet. I begreppen avses en professionell verksamhet där personalen har en 
adekvat utbildning för sitt uppdrag och ett systematiskt kvalitetsarbete med 
ständiga förbättringar finns. 

Administrativa enhetens övergripande mål är: 

• Förbättrat lärande genom ett utvecklat ledarskap. 
• Systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar. 
• Service och bemötande. 

 
Specifika mål för respektive verksamhet redovisas under varje enhet. 

Den administrativa enheten ska stå för 
service och bemötande 
som starkt bidrar till en drömfabrik 
där alla växer och känner framtidslust 
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Organisation 

 
 
Under 2017 har arbetet pågått med att finjustera organisationen ytterligare. Efter 
förra förändringen kan konstateras att det blivit mer effektivt och tydligare med 
renodlade enheter. Att göra IT och digitalisering till en egen enhet och samtidigt 
lyfta in de IT- delar som legat på verksamhetschefen ger en tydligare och mer 
handlingskraftig organisation. Samtidigt har mycket av enhetschefens tid i den 
gamla organisationen gått åt till IT-frågor vilket medfört att vaktmästeri och 
lokaler inte fått den uppmärksamhet som är önskvärd. 
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Genomförda aktiviteter 
För att uppnå målet med ett utvecklat ledarskap har arbetet delats in i tre delar. 
En gemensam utbildningsbas för enhetschefer har landat i att alla genomgått en 
UGL-utbildning.  
 
Alla som arbetar som chefer ska ha någon form av ledarskapsutbildning där vi 
beslutat att UGL ska vara grunden om man inte har någon annan jämförbar 
ledarutbildning.  
 
På ledningsmötena delger enhetscheferna varandra vilka strategier man har för att 
uppnå sina mål och utrymme ges till ett kollegialt lärande.  
 
Någon gång per termin avsätts två utvecklingsdagar för att fokusera på 
ledarskapet och kvalitetsarbetet.  
 
Enhetscheferna har deltagit i interna utbildningar som arrangerats av personal-, 
Kommunikation- och ekonomiavdelningarna.  
 
Ett årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet har skapats och alla enheter har 
arbetat med att bryta ner de övergripande målen till mål för enheten. Samtidigt 
har specifika mål för varje enhet skapats med nyckeltal eller andra sätt att mäta 
resultaten.  
 
En introduktionskurs i Lean har genomförts med hela gruppen för att få en 
gemensam plattform för arbetet med ständiga förbättringar. 
 

Genomförda gemensamma aktiviteter 
Aktiviteter för att nå måluppfyllelsen har genomförts på olika nivåer, gemensamt 
för all personal, på varje enhet och i arbetsgrupper. En gång om året samlas all 
personal inom den administrativa enheten för en gemensam 
kompetensutvecklingsdag som ett led i det kulturskapande arbetet som är en 
viktig del i service och bemötande. 

Augusti 2013: Föreläsning på Fasetten med Egon Rommedahl. Föreläsningen 
handlade om bemötande och hur vi hanterar olika situationer utifrån vår egen 
tolkning. 

Mars 2014: Föreläsning på Birger Sjöberggymnasiet Torkild Sköld. Torkild talade 
om personligt ledarskap, hur man väljer att leda sig själv. 

Oktober 2014: Studiebesök och föreläsning på Gekås i Ullared. Föreläsning om 
logistik, bemötande, attraktivitet och effektivitet. 
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Oktober 2015: Föreläsning på Högskolan Väst. Johan Olofson, förbundsdirektör 
föreläste om Kunskapsförbundets bildande, syfte och händelser sedan start. 
Verksamhetschefen talade om utvecklingen av den administrativa enheten och 
enhetscheferna berättade om den utveckling som skett på varje enhet.  

Oktober 2016: Föreläsning av Jenny Wallentin på Fasetten. Jenny pratade om 
vikten av att förstå hur andra tänker för att förstå vad de säger. 
Verksamhetschefen och enhetscheferna berättade om utveckling som skett och 
vad som var på gång inom varje enhet. 

Oktober 2017: Föreläsning av Paula Braun på Högskolan väst. Paula föreläste om 
Lean och hur man kan få en bättre dag på jobbet genom att arbeta smartare. 
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Resultat och analys 
Min bedömning är att hela administrativa enheten utvecklat ledarskapet både 
genom chefernas utveckling och organisationen kring ledningsarbetet. Det är 
därför klokt att fortsätta fylla på med ledarskapsutbildning och fortsatt utveckling 
av det systematiska kvalitetsarbetet. Organisationsförändringen har bidragit till 
ytterligare förbättring av ledningen av verksamheten. 

De gemensamma aktiviteterna är en övergripande långsiktig satsning som ska 
bidra till ökad måluppfyllelse. Det går därmed inte att mäta i vilken grad de 
bidragit. Utvärderingarna från utvecklingsdagarna har varit mycket positiva och 
aktiviteterna har uppskattats av de allra flesta. Dessa personalgrupper har sällan 
fått delta i kompetensutveckling utöver det nödvändigt yrkesspecifika. Därmed 
visar ledningen vikten av den personliga utvecklingen som ska bidra till ökad 
yrkesstolthet och en kultur där all personal utvecklas för att bidra till 
måluppfyllelsen. 

Gemensamma aktiviteter ska också ge inspiration med nya tankar och ge en tydlig 
signal om vad Kunskapsförbundet vill beträffande service och bemötande, 
medarbetarskapets ansvar och betydelse för utveckling mot målen. Föreläsarna 
har gett många konkreta exempel på situationer som kan uppstå och hur man kan 
tackla dem med ett gott bemötande. Tips och idéer om hur positiva förväntningar 
kan ge ett annat perspektiv på situationer och andra människor. 2017 års 
kompetensutvecklingsdag handlade om hur man kan få en bättre dag på jobbet 
genom att bli medveten om hur man kan tänka för att ständigt förbättra 
arbetsmetoderna. En föreläsning kan inte lära medarbetarna att arbeta med 
ständiga förbättringar men det var en första introduktion för att få en bild av vad 
som menas med ständiga förbättringar. 

Det är viktigt att fortsätta med regelbundna gemensamma 
kompetensutvecklingsinsatser då det är en långsiktig satsning som på sikt ger 
resultat även om det är svårt att mäta. 
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Centrala områden som verksamhetschefen 
ansvarar för 
Verksamhetschefen ansvarar förutom för enhetscheferna för lokaler, skydd och 
säkerhet, IT centralt i förbundet (som 2018 flyttas till enheten för It och 
digitalisering). Därför redovisas IT under enheten IT och digitalisering. 
Verksamhetschefen ansvarar också för det interkommunala området på 
gymnasiet, d.v.s. de gymnasieelever som är folkbokförda i Vänersorg och 
Trollhättan som går i andra kommunala, statliga, landstingsägda eller fristående 
skolor. 

 

Lokaler 

Lokalkostnaderna tar en stor del av den totala budgeten och har därför en stort 
ekonomisk betydelse för Kunskapsförbundet. Men lokalerna har också betydelse 
för lärprocesserna och elevernas trygghet och trivsel som ska leda till en bättre 
måluppfyllelse. Det har också visat sig att lokalerna har betydelse för 
attraktiviteten. För personalen är det också av stort intresse att det finns 
funktionella trivsamma arbetsplatser. 

När Kunskapsförbundet bildades fanns det lokaler motsvarande 94 434 m² på 12 
olika adresser. Då elevprognoserna på gymnasiet pekade kraftigt nedåt var ett av 
skälen till att förbundet bildades att minska lokalytan. Samtidigt fanns ett stort 
behov av renovering och anpassning av gymnasieskolorna. Alla externt ägda 
lokaler skulle i möjligaste mån lämnas. Hittills, strax före och efter förbundets 
bildande, har det fattats beslut om att lämna lokaler på 7 adresser. Dessutom har 
grundskolan i Trollhättan tagit över det så kallade Media huset på Magnus 
Åbergsgymnasiet. 

Vuxenutbildningen hade inte behov av att minska lokalytan men eftersom de höll 
till i lokaler som hyrdes av externa fastighetsägare fattades det beslut 2012 (före 
förbundet bildades) om att lämna Swedenborgs center för att flytta in i Nils 
Ericsonsgymnasiet och på så sätt minska gymnasiets yta. Gymnasieeleverna kan 
fritt välja skola och program vilket gör det svårt att beräkna elevantalen per skola. 
Nils Ericsonsgymnasiet har fått betydligt fler elever än man räknade med när 
beslutet om att flytta vuxenutbildningen togs. Dessutom har invandringen varit 
betydligt mycket större än beräknat vilket inneburit att vuxenutbildningen ökat. 
Tillsammans har detta medfört att det blivit trångt på Nils Ericsonsgymnasiet 
samtidigt som elevantalet på Magnus Åbergsgymnasiet minskat. Därmed har fokus 
legat på att avyttra lokaler på MÅG samt flytta delar av vuxenutbildningen för att 
få plats med gymnasieeleverna på Nils Ericsonsgymnasiet. Vuxenutbildningen har 
ett ökat behov av lokaler och har ökat ytan med ytterligare ett våningsplan i 
Vänerparken. En effektivisering av lokalerna i Vänerparken pågår för att få plats 
med fler elever. 
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Sedan förbundet startat har två av gymnasieskolorna, Nils Ericsonsgymnasiet och 
Birger Sjöberggymnasiet, byggts om för över 200 mkr. Det är en satsning som 
delvis handlar om nödvändig renovering och eftersatt underhåll men också för att 
anpassa efter dagens utbildningar som har andra behov än på 1960-talet då 
skolorna byggdes. Ombyggnaderna blev färdiga under 2016 och resten av de 
lokaler som var beslutade att lämna lämnades. De lokaler som lämnats är 
Dovhjorten, Isbjörnen, Elefantens M-hus, Swedenborg, Onsjö, Gyllenheimsgatan, 
Nygatan 78, Idrottsgatan 7, samt elevhemmet. Tillsammans innebär det att 
Kunskapsförbundet lämnat 22 458 m² av totalt 94 434 m². Det motsvarar en 
hyreskostnad på 20 421 tkr men eftersom ombyggnadskostnaderna läggs på 
hyran blir nettot inte lika stort. Lokalkostnaden per elev på gymnasiet har sänkts 
med c:a 10 000kr per elev och har hamnat på en nivå som ligger strax under 
medel enligt den statistik som går att få fram. 

 

Eftersom gymnasiet har minskat elevunderlaget med mer än 1000 elever sedan 
2000-talet då elevkullarna var som störst har det varit mycket dyra lokaler de 
senaste åren på grund av att kostnaderna fördelats på betydligt färre elever. 
Vuxenutbildningen har haft ungefär samma ytor under dessa år. Yrkesutbildningen 
för vuxna som var omfattande i några år förlades huvudsakligen i gymnasiets 
yrkeslokaler vilket inte syns i någon dokumentation. När gymnasieeleverna blev 
färre fanns det plats för vuxenstuderande i samma lokaler. Dock har inte 
ersättningen för vuxenutbildningen täckt lokalkostnaderna utan detta har belastat 
yrkesprogrammen. När yrkesutbildningen för vuxna minskade samtidigt som 
gymnasieeleverna blev färre på yrkesprogrammen blev det nödvändigt att 
förlägga gymnasieprogrammet till en av städerna. Lokaler lämnades eller byggdes 
om till teoretisk undervisning. Under 2017 ökade yrkesutbildningen för vuxna åter 
men det finns fortfarande bra kapacitet i lokalerna för vuxna på de flesta 
yrkesprogram. 
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Gymnasiet 

I diagrammen nedan visas hur elevutvecklingen sett ut när elevkullarna var som 
störst, när förbundet startade och innevarande läsår 2017/2018 samt hur detta 
påverkat yta per elev. Ytan är kopplad till kostnad vilket innebär att i mycket stora 
drag blir kostnaden för lokaler 20 000 kr per elev om det är c:a 20 m² per elev och 
det ökar till 30 000 kr om ytan blir c:a 30 m² per elev. Eftersom priset till 
fristående skolor ska beräknas på samma kostnad som förbundet har blir 
kostnadsökningen stor även på de interkommunala kostnaderna om 
lokalkostnaderna ökar på gymnasiet.  

 

Under 2017 har elevantalet ökat på gymnasiet vilket resulterat i att kostnaden per 
elev minskat från 20886 kr/elev 2016 till 19337 kr/elev eftersom samma lokalyta 
använts. 

Den stora utmaningen för närvarande är att anpassa lokalerna efter elevernas 
sökning till skola och program. Den ursprungliga planen var att Magnus 
Åbergsgymnasiet och Birger Sjöberggymnasiet skulle vara två stora 
gymnasieskolor. Nils Ericsonsgymnasiet skulle ha färre program och elever för att 
ge plats åt vuxenutbildning. Verkligheten har blivit annorlunda. Birger 
Sjöberggymnasiet är fortfarande den största gymnasieskolan men Nils 
Ericsonsgymnasiet ökar kraftigt med elever medan Magnus Åbergsgymnasiet 
minskar. År 2007 var det som flest ungdomar i gymnasieålder vilket förklarar den 
minskning som skedde fram till 2012 innan förbundet startade. Från 2013 och 
framåt skedde en del programflyttar som förklarar en del av förändringarna mellan 
2012 och 2016. BA, RL, HA, HT och gymnasiesärskolan flyttade från BSG till MÅG. 
BF flyttade från NE till BSG och IN flyttade från BSG till NE. Därmed flyttade de 
flesta programmen till MÅG vilket förklarar elevökningen där. Mellan 2013 och 2016 
genomfördes stora ombyggnader och renoveringar av Nils Ericsonsgymnasiet och 
Birger Sjöberggymnasiet. Under denna tid har det varit mycket stökigt på skolorna 
där elever och personal fått flytta runt i tillfälliga lokaler. Det kan också ha en viss 
påverkan i söktrycket till skolorna. Däremot ser vi att attraktiviteten ökar när 
lokalerna är färdigbyggda. 
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Attraktiviteten påverkar också nyttjande graden av våra skolor och det är här 
utmaningarna kommer. I diagrammet nedan ser vi hur antal kvadratmeter per elev 
minskar på Nils Ericsonsgymnasiet och Birger Sjöberggymnasiet medan det ökar 
kraftigt på Magnus Åbergsgymnasiet. För MÅG är det ett problem att de tappar 
elever vilket också innebär att lokalkostnaderna blir mycket höga. Det i sin tur gör 
konkurrensen svårare eftersom de program som finns på MÅG också finns på 
friskolorna i Trollhättan. För att komma till rätta med problemet bör lokaler på 
MÅG avyttras och de som blir kvar bör byggas om för att upprätthålla 
attraktiviteten. För Nils Ericsonsgymnasiet är det annorlunda där effektiviteten är 
mycket hög men nära bristningsgränsen för att få plats. Om elevantalet ökar 
ytterligare måste fler utrymmen frigöras för gymnasiet på Nils Ericson. 
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Vuxenutbildningen 

Antal elever (heltidsstuderande) på vuxenutbildningen har ökat de senaste åren. 
Från 2016 har det ökat med 277 elever. 

Vuxenutbildningen 
År Antal heltidsstuderande 
2015 1975 
2016 1986 
2017 2263 

 

Totalt har vuxenutbildningen 10 398 m² fördelat på Nils Ericsonsgymnasiet och 
Vänerparken. Vuxenutbildningen har gått från 5,2 m² /elev 2016 till 4,6 m²/elev 
(heltidsstuderande) Det har resulterat i en kostnad från 5380 kr/elev 2016 till 4858 
kr/elev 2017. Lokalytan per elev och därmed kostnaden skiljer sig mycket jämfört 
med gymnasiet. Det beror bland annat på att det inte är samma 
undervisningsskyldighet på vuxenutbildningen som på gymnasiet, många studerar 
på deltid och schematiden kan förläggas även under kvällstid. Heltidsstudier på sfi 
är 15 timmar per vecka vilket innebär att det kan planeras in tvåskift. Vissa elever 
läser på distans eller lärlingsutbildning vilket innebär att de vistas ytterst lite i 
skolans lokaler. Diagrammet nedan visar hur de studerande fördelade sig på olika 
utbildningsformer under 2015 - 2017. 
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Resultat och analys 

Genom att minska lokalytorna har en anpassning gjorts till en mer rimlig 
kostnadsnivå. Under 2017 har elevantalet ökat på gymnasiet vilket resulterar i att 
kostnaden per elev minskat något från 20886 kr 2016 till 19337 kr 2017. Det är 
viktigt att ständigt bevaka och anpassa lokalerna för att inte få skenande 
kostnader. Lokalernas utformning måste fortsätta anpassas så att det finns en 
flexibilitet när sökmönstret förändras för att förhindra dyra lösningar. Man bör 
också följa upp på vilket sätt lokalerna används för att gynna lärprocessen så att 
eleverna uppnår så bra resultat de kan. Ett problem som kvarstår är att balansen 
mellan skolorna men också till viss del mellan yrkesprogram och 
högskoleförberedande program. Det betyder att totalt sett ser det bra ut men det 
finns fortfarande lokaler som är lågt belastade medan andra lokaler är högt 
belastade. 

Prognoserna för vuxenutbildningen pekar på en fortsatt ökning vilket innebär att 
vuxenutbildningen behöver mer lokaler. Det sker många omflyttningar inom 
vuxenutbildningen för att nyttja lokalerna optimalt. Viktiga basfunktioner t.ex. 
bibliotek, administration, studie- och yrkesvägledning m.fl. bör placeras på mer 
stabila platser för att kunna arbeta mer effektivt med uppdraget. Det betyder att 
de ska vara lätta att hitta för de som ska besöka dessa funktioner och personalen 
ska inte ständigt behöva byta plats. Däremot kommer undervisningen att behöva 
flytta när det sker förändringar i de olika utbildningsformerna eftersom det rör på 
sig hela tiden i vuxenutbildningen. 
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Interkommunalt - gymnasiet 

Kunskapsförbundet hanterar all gymnasieutbildning vilket innebär att även de 
elever som går utbildningar i fristående gymnasieskolor, andra kommuner samt 
specialskolor betalas av förbundet. Eleverna har rätt att söka den utbildning de vill 
och det är därmed opåverkbart vilket innebär att vi inte kan styra kostnaderna. 
Regelverket är komplicerat med olika prissättning beroende av om det är 
fristående skolor eller andra kommunala skolor där det är skillnad om eleven är 
förstahandsmottagen eller andrahandsmottagen. Rätten till inackorderingstillägg 
och resetillägg varierar också. För introduktionsprogram skrivs avtal för varje elev 
då priset beror på vad kostnaden blir då det är individuella lösningar för varje elev. 
Det finns också ett antal elever som går på specialskolor där överenskommelser 
fattas mellan skolan och hemkommunen om kostnaderna. Fokus 2017 har varit att 
få bättre underlag för analys och prognos samt att skapa rutiner för 
avtalsskrivande för elever från andra kommuner som studerar på 
Introduktionsprogrammen. 

 

 

 

 

 

Elevantalen i KFV inkluderar c:a 280 elever från andra kommuner. 

Fördelning av 
gymnasieelever 2016 2017 
Nationella program KFV 2184 2169 
Introduktionsprogram KFV 499 651 
Gymnasiesärskolan KFV 81 87 
Elever utanför 
Kunskapsförbundet 1081 1132 

Totalt antal gymnasieelever 3845 4039 
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Diagrammen nedan visar hur gymnasieeleverna fördelar sig på gymnasiesärskolan, 
nationella program och introduktionsprogram i Kunskapsförbundet samt elever 
folkbokförda i Trollhättan och Vänersborg som går i andra kommuner eller 
fristående skolor 2016 och 2017. I Kunskapsförbundets skolor inkluderas c:a 280 
elever från andra kommuner.  
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Under 2017 har antalet elever på IM ökat med 150 elever vilket innebär att andelen 
elever på IM har ökat från 18% till 23% av eleverna i Kunskapsförbundets skolor. 
Delvis beror ökningen på att Lilla Edets kommun skickar alla elever på IM 
språkintroduktionen till Kunskapsförbundet. 

Mycket tid har lagts på att granska alla fakturor och kontrollera att inte 
Kunskapsförbundet betalar mer än man är skyldiga att göra. Många fel har 
upptäckts där det ibland skickats fakturor på samma elev från flera skolor och i 
sådana fall får vi utreda var eleven studerat. Ibland handlar det om fel belopp där 
vissa av dessa fall Kunskapsförbundet har varit oense med skolan om. Ett fall 
slutade i ett överklagande i förvaltningsrätten som gav Kunskapsförbundet rätt. 
Många fall har också handlat om tilläggsbelopp för elever med särskilda behov. 

Under 2017 har det varit många ärenden kring nyanlända elever som saknar 
folkbokföring. Regelverket är luddigt och det har varit svårt att få grepp om var 
dessa elever bor då de flyttats, ibland flera gånger under sin studietid. En 
överenskommelse slöts i Fyrbodal om att den skola som eleven studerar på söker 
pengar från Migrationsverket. Det har underlättat mycket. Tillsamman har detta 
arbete sparat stora pengar åt förbundet.  

Det går drygt 1100 elever som är folkbokförda i Trollhättan och Vänersborg i andra 
gymnasieskolor än Kunskapsförbundets. Det går c:a 280 elever från andra 
kommuner i Kunskapsförbundets gymnasieskolor. Det innebär en nettokostnad på 
c:a 70 000 tkr. Antal elever som går i andra skolor har ökat samtidigt som antal 
elever från andra kommuner i Kunskapsförbundet har minskat. Det innebär att vi 
haft stigande kostnader de senaste åren. 

 
Interkommunalt flöde 2014 2015 2016 2017 
Elever från Trollhättan 
och Vänersborg som 
studerar i andra 
kommuner eller friskolor 

1042 1047 1081 1132 

 
Elever från andra 
kommuner som studerar 
i Kunskapsförbundet 

302 297 266 283 
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Resultat och analys 

Det interkommunala området går inte att påverka då eleverna har rätt att i stort 
sett söka den utbildning de önskar. Eleverna har också rätt att börja på en 
utbildning men efter ett eller två år söka in på en annan utbildning vilket resulterar 
i fyra eller fem års gymnasiestudier. Det är därmed viktigt att granska alla fakturor 
så att rätt belopp betalas. Erfarenheten visar att flera skolor fakturerar mer än vi är 
skyldiga att betala vilket gör det nödvändigt att noggrant följa upp alla elever. 

En ökad granskning och kontroll har bidragit till minskade interkommunala 
kostnader 2017 än prognostiserat. Utmaningen framöver är att få fram statistik på 
hur eleverna väljer och bättre information när elever byter utbildning för att kunna 
göra säkrare prognoser.  

Resultatet för 2017 visar på att fler elever väljer andra skolor men några fler från 
andra kommuner väljer Kunskapsförbundet. En orsak till att Kunskapsförbundet 
har fler elever in är att Lilla Edet skickat alla IMSPR när de stängt sin egen 
utbildning. 2018 kommer även Grästorp att skicka ett antal elever till 
Kunskapsförbundets IMSPR. Antal elever som söker nationella program i 
Kunskapsförbundet fortsätter att minska. Differensen är 11 elever fler in och 59 
elever fler ut vilket innebär en kostnadsökning för 48 elever och eftersom det rör 
sig om stora pengar ger det ett stort utslag. Mycket grovt räknat kostar varje elev 
100 tkr vilket innebär att 10 elever plus eller minus är en miljon kronor.  



21 

 

Skydd och säkerhet 

Ett allt hårdare klimat i samhället har medfört att skydd och säkerhet blivit mer 
aktuellt att arbeta med i våra skolor. Kronanhändelsen blev ett uppvaknande för 
många som medfört att vi måste arbeta mer förebyggande för en trygg miljö i 
skolan. En öppen skola där alla kan röra sig fritt överallt är inte längre möjlig. 
Kameraövervakning blir allt vanligare. 

Mål 

Målet 2017 har varit 

- ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete 

- fungerande krishanteringsrutiner 

- fungerande rutiner för kameraövervakning 

 

Aktiviteter 

En säkerhetssamordnare har anställts som ansvarar för uppbyggnad av rutiner och 
dokumentation av skydd och säkerhetsarbetet. Det systematiska 
brandskyddsarbetet, krisberedskap, skade- och incidentrapportering samt 
kameraövervakning är sådant som omfattas av området skydd och säkerhet. 
Uppdatera alla tillstånd, ansöka om kameraövervakning utomhus på NE, installera 
kameror på BSG inomhus. 

 

Resultat och analys 

Krishanteringen har uppdaterats och finns tillgänglig på intranätet. Skolorna har 
haft en väl fungerande krishantering även tidigare men på central nivå har arbetet 
uppgraderats. Två övningar har genomförts i krisarbete. 

Rutiner för det systematiska brandskyddsarbetet finns numera på intranätet och 
dessa har implementerats hos personalen. Uppföljning och arrangemang av 
utbildning i brandskydd för all personal sköts av säkerhetssamordnaren. Hantering 
av tillstånd för brandfarlig vara, kameraövervakning m.m. hanteras också av 
säkerhetssamordnaren. Rutiner för skade- och incidentrapportering har skapats 
men behöver utvecklas vidare. Utifrån rapporterade incidenter samt personalens 
oro för hot och våld genomfördes en utbildning i hot och våld för all personal 
2017. 
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Våra verksamhetsområden  

IT och digitalisering 

Övergripande 

Förändringstakten inom IS/IT (InformationsSystem, InformationsTeknologi) 
området är hög. Det finns ofta flera val att göra där konsekvensen av att välja 
mindre bra vägar gör att förbundet tappar fart i IT utvecklingen. Mycket hänger 
också idag ihop och flera organisationer som THN IT, externa leverantörer etc. är 
ofta inblandade i ett utvecklingsuppdrag. Det krävs därför viss planering och 
samordning annars tenderar saker att fallera och projekt att gå i stå.  

Under året har förbundet därför bestämt att vi skall ta fram en 
Digitaliseringsstrategi mot 2022. Den skall innehålla nationella mål och strategier 
från nationell nivå, skolverkets styrdokument, förbundets egna mål samt specifika 
mål och strategier för gymnasiet och vux. En gruppering av IT chef/strateg samt 
två rektorer och två förstelärare har startats upp för detta uppdrag. 

För att säkerställa att ”rätt” saker görs i linje med mål och strategi och att vi 
prioriterar de resurser vi har på detta har en årsplan samlats ihop som ett sätt att 
få överblick över 2018. Vi vill ha verksamhetsstyrd IS/IT där behov och krav 
sammanställs och beslutas av ledningen vilket sen omsätts i någon form av 
projekt, upphandling, uppdrag eller leverans. Tanken illustreras i bilden nedan. 
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Aktiviteter 2017 

Under 2017 har vi även börjat samla ihop alla pågående IS (Informationssystem)/IT 
(Informationsteknologi) ärenden i förbundet på ett ställe. Vi försöker dra nytta av 
vår storlek och samverkar över verksamheterna samt i samverkan med 
Trollhättans IT som levererar IT infrastruktur och personalsupport samt leder eller 
deltar i projekt och uppdrag. 

• Under 2017 har enheten på gymnasiet supporterat ca 3000 elevers IT 
verktyg. Supporten har i stort sett varit bemannad alla dagar och timmar 
som eleverna varit i skolan. Detta för att snabbt kunna hjälpa eleverna att få 
eller bibehålla funktion på sitt IT stöd i sitt dagliga lärande. Här supporteras 
också lärare med att vid problem snabbt få igång utrustning i salar samt 
med stöd i allmänna supportfrågor.  
 
P.g.a. att vi fortfarande har en del gammal utrustning för elever samt 
virusproblem har supportärendena varit väldigt många och vi behöver inför 
2018 och framåt se över hur vi kan jobba mer proaktivt för att minimera 
supportärenden och öka möjligheten till att få mer tid för ständiga 
förbättringar i bl.a. supportverksamhet samt digitaliseringsuppdrag som 
ingår i årsplanen. 
 
Exempel support elevdatorer gymnasiet HT 2017 VT 2018 (bedömning) 
 
 Inlämnade datorer för 

ominstallationer och 
reparationer p.g.a. virus, 
hårdvaruproblem, 
mjukvaruproblem, 
garanti 
försäkringsärenden etc. 

Närsupportfrågor / 
lösning av enklare 
karaktär som  
drivrutinsproblem, 
felaktiga 
installationer, byte 
batteri, support 
program löses direkt. 
Både för elever och 
personal. Konstant 
ström. 

Birger 
Sjöbergsymnasiet 

 500 Registreras inte idag 
men långt fler än 
antal installationer 

Magnus 
Åbergsgymnasiet 

 475 Registreras inte idag 
men långt fler än 
antal installationer 

Nils 
Ericssonsgymnasiet 

 490 Registreras inte idag 
men långt fler än 
antal installationer 
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• Inom VUX verksamheten, som för närvarande finns både i Trollhättan på 
Nils Ericssonskolan samt på Vänerparken i Vänersborg har det under året 
flyttats en hel del verksamhet till Vänerparken. Vuxenutbildningen ökar 
också kontinuerligt sin verksamhet och kommer under 2018 att öka med 
ytterligare 7 yrkeshögskoleutbildningar. Det har märkts på ökade krav på 
närsupport i utbildningssalar samt supportfrågor ifrån elever. VUX har en 
mer rörlig verksamhet än gymnasiet där kurser startar och/eller förändras 
mer intensivt än på gymnasiet. Detta ställer också krav på en flexibel 
stödorganisation kring beställningar och support. 
 

• Genom att vi har en förbundsövergripande samordning via 
applikationskoordinator kring applikationer och licenser kan vi bättre nyttja 
de programvaror vi har över hela förbundet, samt sträva med att för varje 
funktion ha ett IT stöd och inte flera. Genom central hantering av program 
licenser och abonnemang har vi kunnat minska kostnader på det området 
med c:a 200 000:-  
 

• Enheten jobbar också med att stödja verksamheten med projektledning och 
samordning mot Trollhättans stads IT enhet samt externa leverantörer. IS/IT 
projekt handlar mycket om att samordna, tidsplaner och driva personer 
ifrån flera olika organisationer. Ett pågående sådant exempel är t.ex. 
uppgradering av elevregister. 
 

• Flyttar och fler kurser och elever ställer också ökade krav på en fungerande 
IT infrastruktur som behöver byggas ut och underhållas. Åtkomst till 
internet och digitala läroplattformar och material är en förutsättning för 
fungerande lektioner idag. Det krävs här att vi i nära samverkan med 
verksamheterna och THN IT anpassar och reinvesterar i infrastruktur.  
 

Mål och trender 2018 

Under 2018 är egna mål för den nya enheten att: 

• jobba mot plan / struktur mot mål och strategi 

• ta fram och börja jobba med årshjul 

• få alla att känna delaktighet 

• sträva mot en informativ enhet – alla skall känna till vad som pågår 

• Minska supportärenden på gymnasiet = förebygga och skapa luft 

• Definiera och tydliggöra enhetens plats i vår omvärld 

• Komma igång i tänket kring att jobba med ständiga förbättringar 
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•  mindre ”brandkårsutryckning” – jobba strukturerat och förebygga där det 
går 

• Att alla i enheten deltar i de respektive samarbetsforum som finns på 
respektive plats och där både informerar om och tar emot frågor 

I bilden nedan kan några trender ses: 

 

Elevers IT verktyg 

Om inget görs kring elevers IT verktyg kommer kostnader att stiga markant under 
kommande år. Det beror delvis på att vi tidigare haft med oss PC in i förbundet 
samt under ett år köpte begagnade. Ett uppdrag att se över detta är igång. 
Tanken är att elevers behov mer skall styra vilka IT verktyg man behöver låna och 
att vi har ett utbud som matchar det. I dagsläget får alla en PC som är ett ganska 
krångligt verktyg att hantera både för elever men och supportmässigt. Vi kommer 
därför att också att titta på Chromebooks och plattor i undervisning där det kan 
fungera. Trenden är att Chromebooks just nu används mer och mer i skolor 
mycket p.g.a. enkelhet för alla, pris och support. 

Personals + sals PC reinvestering 

Kostnader för personalen IT verktyg kan öka under 2018. Vid inventering under 
2017 har det framkommit att PC parken för personalen är gammal och man har 
inte reinvesterat tillräckligt årsvis. Förbundet bör varje år reinvestera (byta ut) i en 
fjärdedel av totala antalet personaldatorer. Det finns också många fler PC än 
personal. Vi är ca 700 anställa men använder 1200 PC.  
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Digitalisering – funktioner, moduler, appar etc. 

Digitalisering av funktioner kan skapa bra utbildningseffekter eller göra jobbet mer 
effektivt eller skapa bättre kvalitet. Det är dock viktigt att vi samordnar oss och 
prioriterar i vad vi digitaliserar samt hur vi gör det annars är risken att effekten 
uteblir och kostnaderna ökar. Vi måste sträva efter att nyttja förbundets storlek 
och att det för en funktion helst skall finnas en IT lösning i hela förbundet (där det 
går). Detta gynnar både likvärdighet (samma för alla elever), ekonomi (större 
volymer ger bättre pris) samt kvalitet (samma IT lösning överallt).   
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Skolmåltider 

Varje skolrestaurang har olika förutsättningar för sin verksamhet och målen är 
både individuella för varje enhet men det finns också gemensamma mål för 
likvärdighet på de tre skolorna i Kunskapsförbundet. I skolrestaurangerna på 
Magnus Åbergsgymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet arbetar 13 medarbetare 
varav fyra är heltidstjänster. Dessa två skolrestauranger är mottagningskök, det vill 
säga att maten tillagas i Trollhättans stads centralkök men hanteras och serveras 
av Kunskapsförbundets personal. Däremot gör respektive enhet egna sallader. 
Skolrestaurangen på Birger Sjöberggymnasiet skiljer sig från köken i Trollhättan 
genom att vara ett tillagningskök. Personalen i köket tillhörde 
Vänersborgskommun och serveringspersonalen tillhörde Kunskapsförbundet när 
förbundet startade för att det skulle vara likvärdigt med Trollhättan. Det togs ett 
nytt beslut och från augusti 2016 tillhör all personal i skolrestaurangen på Birger 
Sjöberggymnasiet Vänersborgskommun.  

Mål för 2017 har varit att: 

Att fler elever äter mat i vår skolrestaurang nivå att sikta på ,80% 

Processer och hur vi gjort för att nå dessa mål: 
- Öka samarbetet och det kollegiala lärandet mellan skolrestaurangerna 

genom regelbundna samordnarmöten och fler gemensamma möten med 
fokus på mål och utveckling 

- Förbättrat och stärkt den fysiska och psykosociala arbetsmiljön genom 
extern utbildning  

- Öka kunskapen om specialkost via skolmatsakademin 
- Startat arbetet med elevinflytande genom elevkonferenser/ matråd. 
- Förbättrat logistiken för att minska köerna och förbättra miljön i matsalen 

genom att tänka nytt och organisera om i flöde och logistik 
- Tillsammans med centralköket hitta en ny valbar lunch med tre rätter 
- Tillverka och utöka det egna salladsbordet genom att varje dag servera en 

pastasallad  
- Utbildning till samordnarna för att stärka deras roll i att leda och fördela det 

dagliga arbetet 
- Arbetat med att utveckla service och bemötande i alla situationer 

 
Aktiviteter och kompetensutveckling 

- Deltagit i skolmatsakademin 
- Utbildning i psykosociala- och fysisk arbetsmiljö 
- Fortsatt med utbildning för samordnare (även biträdande) 
- Arbetat med kopplingen arbete- mål- lönekriterier 
- Deltagit i en kompetensutvecklingsdag med hela administrativa enheten. 
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Mål 2018: 
Att fler elever äter lunch i våra skolrestauranger. Vi vill se en ökning upp till 
75% ätande elever när sjuktal 0ch praktik är borträknat. Antal elever i 
praktik varierar på de olika skolorna på grund av de olika programmens 
APL.  Elever på APL är dock i genomsnitt ca 10%.  

 

Pågående processer till 2018 (kvalité, attraktivitet och effektivitet) 

- Fortsatt utveckling av detaljer i vår nya lunchmeny 
- Utveckla salladsborden. 
- Via skolmatsakademin få verktyg för att kvalitetsmäta vår egen verksamhet. 

En förutsättning för att mäta kvalité med andra kommuner är att använda 
samma mät verktyg, vilket blir möjligt genom VG regionens 
skolmatsakademi.  

- Studiebesök i andra skolrestauranger. 
- Fortsatt arbete med mat – och caféråd ute på skolorna.  
- Fortsätta samarbetet mellan skolrestaurangerna och caféerna. 
- Se över logistiken och flöden i skolrestaurangerna med fokus på Magnus 

Åbergsgymnasiet. 
- Se över miljön i restaurangerna, ljus, ljud, möblering etc 

 
Kompetensutveckling: 

- Utbildningar genom skolmatsakademin 
- Ledarskapsutbildningar för samordnarna genom Borago. 
- Validering för skolmåltidsbiträden. 
- Kollegialt lärande 
- HACCP utbildning 
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Nyckeltal 
Tabellerna nedan visar hur många portioner mat som serverats 2017 i förhållande 
till det totala antalet elever som går på gymnasieskolorna. Det kan aldrig bli 100% 
av eleverna som äter då det alltid finns en viss sjukfrånvaro och alla elever på 
yrkesprogram är på en arbetsplats minst 5 veckor per läsår men 80% är ett bra 
mål att sikta mot. 
 
Nils Ericsongymnasiet hade förutom eleverna 1416 gäster som åt med kupong och 
Magnus Åbergsgymnasiet hade 1317 som åt med kupong. På Birger 
Sjöberggymnasiet kan vi i dagsläget inte mäta eftersom vi köper hela tjänsten. 
 

2017 VT 

Antal 
räknade 
tallrikar 

Skoldaga
r 

Tallrikar 
per dag 

Antal 
elever 
snitt 

Andel 
elever 
som äter 

BSG 52 885 93 568,7 1044 54,5% 
MÅG 50 637 93 544,5 1009 54,0% 
NE 41 618 93 447,5 800 55,9% 

Totalt 145 140 93 1560,6 2853 54,7% 

      

2017 HT 

Antal 
räknade 
tallrikar 

Skoldaga
r 

Tallrikar 
per dag 

Antal 
elever 
snitt 

Andel 
elever 
som äter 

BSG 56 809 83 684,4 1112 61,6% 
MÅG 49 300 83 594,0 932 63,7% 
NE 58 773 83 708,1 954 74,2% 

Totalt 164 882 83 1986,5 2998 66,3% 
 

Kostnad  
(faktiskt ätande inkl. 
personalkostnader) 

per portion VT 2017 HT 2017 ÅR 2017 

BSG 42,8 kr 35,5 kr 39,0 kr 

MÅG 52,3 kr 44,5 kr 48,5 kr 

NE 51.9 43,3 kr 46,9 kr 

Genomsnitt 48,7 kr 41,0 kr 44,6 kr 
*Kostnader är exkl. moms.  
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Resultat och analys för 2017 

Den 18 april började vi en provperiod med att servera tre huvudrätter, varav en 
vegetarisk rätt. Vi började också med att göra egen tillverkning av pastasallad. 
Detta gjordes som en del i att få fler elever att äta skolmaten.  
 
Ett mål 2017 var att genom elevenkät och matråd mäta elevernas upplevelse av 
maten, logistiken och bemötandet. Enkäten genomfördes i juni 2017 med åk 2 
elever på Magnus Åbergs gymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet. På Birger 
Sjöberggymnasiet köper vi hela tjänsten från Vänersborgs kommun vilket gör att 
försöket gällde skolorna i Trollhättan. Vi var medvetna om att det var en kort 
period med våra nya rutiner att få välja mat, men enkäten var viktig inför hur vi 
skulle gå vidare inför höstterminen.  Enkäten visade att eleverna på båda skolorna 
var mycket nöjda med att få välja maträtter. Att komplettera utbudet med husets 
egna pastasallad var något som eleverna var eniga om att de fortsättningsvis 
också ville ha.  
 
Det kollegiala lärandet har ökat mellan skolorna, men arbetet fortsätter 2018.  Vi 
har genom utbildningar fortsatt öka kompetensen, både i samordnarrollerna men 
framförallt utvecklingen på gruppnivå, genom extern utbildning i den psykosociala 
och fysiska miljön. Det har gjort grupperna tryggare och bidragit till framsteg i det 
gemensamma arbetet.  
 
Vårt mål var att 80% av eleverna skulle äta i våra skolrestauranger när APL 
(arbetsplatsförlagt lärande) och sjukfrånvaron är borträknad. APL utgör ca 10% av 
elevantalet, vilket då kan räknas bort i antal elever som äter skolmaten.  I 
jämförelse med andra skolor kan vi se att 80% är ett högt tal vilket resulterar i att 
vi sänker vårt riktmärke under 2018 till 75%. Viktigt är dock att vi jämför vår – och 
höstterminerna i våra skolor. Resultatet visar att antalet elever som äter skolmaten 
ökat markant mellan vår och hösttermin på alla tre gymnasieskolorna. På 
vårterminen gick Hjortmossenes elever på Nils Ericsonsgymnasiet och på 
höstterminen flyttade de eleverna över till Magnus Åbergs gymnasiet.  Det största 
ökningen av elever som äter skolmaten gör NE från 55,9% på våren till 74, 2% på 
höstterminen utan Hjortmossens elever.   
 
Vi tror att en faktor till ökningen är vår nya valbara meny som gjort 
skolrestaurangerna mer attraktiva för våra ungdomar. På höstterminen på Nils 
Ericsonsgymnasiet ökade vi med 50 sittplatser i matsalen och ändrade logistiken 
samtidigt som schemaläggaren gjorde justeringar för att förbättra de långa 
köerna. Våra café- och matråd har vi för att få ett gemensamt utbyte med 
eleverna om åsikter och förslag till förbättringar från båda håll, när det gäller mat 
men också miljön i skolrestaurangerna. Vi fortsätter under 2018 med matråd. 
Sjuktalen för personalen i restaurangerna har ökat under 2017 i jämförelse med 
2016. Det är inte arbetsrelaterade sjukdomar som utgör ökningen.    
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Café  

Caféerna finns i första hand till för elever som ska kunna fika och umgås på raster. 
Det ska också vara en möjlighet att köpa frukost eller mellanmål för de som har 
långa skoldagar eller har andra aktiviteter direkt efter skolan samt en plats för 
social samvaro med vuxennärvaro. Caféerna ska bidra till ett hälsosamt liv för 
eleverna och hålla ett sortiment med nyttiga alternativ även om det måste finnas 
en balans mellan vad eleverna önskar och vad som är nyttigt. 

Caféerna finns i andra hand till för personal bland annat med möjlighet att beställa 
fika till möten. 

Vi arbetar ständigt för en likvärdighet när det gäller priser och sortiment.  

 

Mål för 2017 

Få likvärdiga caféer i Kunskapsförbundet. Med det menar vi att priser och 
sortiment håller en likvärdighet så att förutsättningarna att handla i caféerna på de 
olika skolorna är så lika som möjligt. Öka kunderna i caféerna genom attraktivt och 
sunt sortiment (se tabeller). 

Processer och hur vi gjort för att nå dessa mål 

- Arbetat fram gemensamma prislistor. 
- Arbetat fram ett attraktivt, varierat och sunt sortiment 
- Breddat sortimentet för allergiker. 
- Sett över möjligheter att starta café nr 2 på NE 
- Infört kortautomat på alla tre gymnasieskolorna. 
- Gemensamma APT och verksamhetsmöten 
- Kollegialt lärande  
- Utbildning i den psykosociala- och fysiska arbetsmiljön 

 
Aktiviteter  

- Deltagit i föreläsning tillsammans med hela administrativa enheten.  
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Mål 2018 

Att caféernas likvärdighet ökar och vi får fler gäster/kunder i våra caféer 

Processer: 

- Fortsätta att arbeta med likvärdighet när det gäller sortiment och priser. 
- Fortsätta att arbeta med elevernas engagemang genom mat- och caféråd. 
- Föra statistik på data och ta fram nyckeltal. 
- Kontantfria caféer i hela KFV 
- Fortsätta att utveckla samarbetet och det kollegiala lärandet mellan 

caféerna. 
- HACCP utbildning 

 

Nyckeltal från 2017 

Caféerna säljer ca 1350 smörgåsar i veckan. Utöver det tillkommer beställningar. 
På Nils Ericsonsgymnasiet säljs ca 620 koppar kaffe i veckan (elever vux och 
gymnasiet). På Birger Sjöbergsgymnasiet säljs ca 290 koppar kaffe i veckan 
(elever).  
  
Resultat och analys 

Likvärdigheten när det gäller priser och sortiment har ökat genom medarbetarnas 
samarbete och gemensamt framtagna menyer. Sortiment i alla caféerna har blivit 
nyttigare genom att minska utbudet av läsk, godis och kaffebröd. Det pågår 
ständigt utveckling mot nyttigare sortiment, med elevernas inflytande.    

Kortautomaterna har medfört en stor ökning av intäkterna.  Försäljningen där kort 
används är större än med kontanter. Från hösten 2017 provade vi att ha 
kontantfritt café på BSG. Det ökade intäkterna ytterligare.   

Från januari 2017 infördes gratis kaffe till personalen. Därför är det en naturlig 
minskning av kaffeförsäljningen.  

 



33 

 

Lokalvård 
Inledning 
 
Lokalvården har som uppdrag att följa miljöförvaltningens krav på städning inom 
skola, offentlig miljö.  Kravet är en väl fungerande lokalvård under egen regi inom 
Kunskapsförbundet. Lokalvården genomförs i Kunskapsförbundet egna lokaler. 
Städning utförs också i fritidsgården T-huset på NE och på grundskolan 
Hjortmossen som bedriver viss verksamhet på MÅG.  
 
All personal inom lokalvården är anställd av Kunskapsförbundet. Några tjänster 
köps in, t.ex. viss golvvård, fönsterputs och städning på hög höjd. 
 
Birger Sjöberg gymnasiet och Nils Ericssons gymnasiet blev renoverande under 
2016 vilket har påverkat lokalvården. Nya golv som är mer lättskötta men också 
heltäckningsmattor och mer glasade ytor som ska hållas rena. Vikten av att ha ett 
hållbart städsystem, där vi bibehåller bra ytskick med rätt städmetoder och har ett 
hållbarhetstänk ekonomiskt med rätt städmetoder är viktigt i våra nyrenoverade 
skolor.  Mer klädda möbler kräver också mer arbetstimmar inom lokalvården.  
 
Mål 

• Målet är att ha rena fräscha lokaler som uppfyller miljökraven i alla 
Kunskapsförbundets lokaler. (Attraktivitet) 

• Den lokalvårdande personalen ska ha adekvat utbildning för sitt uppdrag. 
(Effektivitet) 

• Lokalvården ska arbeta i tydliga rutiner, med rätt utrustning och det ska 
finnas dokumentation över processerna vi arbetar i.   (Kvalitet) 

Bakgrund 
 
När förbundet bildades var lokalvården organiserad i ett arbetslag per skola i 
Trollhättan och var underordnande en intendent som fanns på båda skolorna i 
Trollhättan, Lokalvården i Vänersborg köptes tidigare av serviceenheten men 
övergick i förbundets regi vid när förbundet bildades. Det fanns vid start stora 
brister inom lokalvården. Det fanns även uppenbara brister i arbetsbeskrivningar, 
rutiner och metoder man använde sig utav. Bristen i organisationen medförde 
även en relativt dålig psykosocial arbetsmiljö för de anställa, då det förekom 
mobbning och trakasserier.  Miljökraven klarades inte och det var en arbetsmiljö 
som behövdes förändras. Organisationen ändrades så att det blev en enhetschef 
som ansvarade för all lokalvård vilket innebar att fokus blev enbart lokalvård och 
det gavs möjlighet att arbeta med alla grupperna och hitta en gemensam struktur 
och arbetssätt som uppfyller kraven från miljöförvaltningen.  
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Organisation 
 
2016 tillsätts en enhetschef med utbildning och erfarenhet av att leda lokalvård. I 
samband med tillträdandet genomfördes en större organisationsförändring med 
nya arbetsgrupper som innebar att många lokalvårdare fick byta arbetsplats 
(skola).   
I arbetet att ta fram en total städ kvalité som är kvalitetssäkrad lokalvård i egen 
regi har vi använt oss utav dessa fyra rutor för att kunna hitta lösningar, följa upp, 
se behov mm där alla rutorna samverkar och pilarna är dubbelriktade.   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Ny organisationsplan tas fram, där man tydliggör roller, arbetsuppgifter, 
arbetsbeskrivningar och metoder. En kompetenskartläggning genomförs under 
2016 och det visar sig att c:a 80% av lokalvårdarna saknar adekvat utbildning och 
en plan för utbildning och kompetensutveckling skapas. 
Steg ett i utbildningsplanen är att samtliga medarbetare genomgår en 
halvdagsutbildning i hygienteknik. Efter en händelse på en av skolorna upptäcktes 
även bristen på att kunna sanera efter tex blod. Under 2017 genomgår en 
medarbetare på varje skola en heldagsutbildning i sanering, och en akutbox 
innehållande speciell skyddsutrustning införskaffas till varje skola.  
I utbildningsplanen är målet att samtliga medarbetare ska ha genomgått PRYL 
yrkescertifiering för lokalvårdare under 2019. I slutet på 2017 har ca 60 % av 
medarbetarna genomgått en yrkescertifiering (PRYL) vilket har stärkt 
yrkeskompetensen och vi har nu medarbetare som har lokalvårdskunskaper vilket 
leder till ökad kvalité av utförandet av städtjänster samt en ökad förståelse att 
genomföra förbättringsåtgärder och vid ändring av städmetoder. 
 
Under 2017 har enhetschefen stärkt upp samordnarrollen ytterligare och de 
fungerar nu mer som arbetsledare ute på de tre verksamheterna. Det har blivit en 
tydligare ansvarsfördelning mellan enhetschef och samordnare. Samordnaren är 
den som är driftansvarig, ser till att arbetsgrupperna fungerar och är 
kontaktperson ute på skolorna för rektorer och övrig personal. Under 2017 har 
även samordnaren centraliserat sina arbetsrum ute på skolorna och är nu med på 

Tydliga 
interna 
avtal mot 
tydlig 
målbild 

Organisation 

Kompetens 

 Resurser 

Teknik  

Miljö 

Uppföljning 

 Kontroll 
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husmöten, som berör driften på respektive skola. Det medför kortare beslutsvägar 
ute på skolorna och snabbare återkoppling. 
 
I den nya organisationen skapades även en tydlighet i mötesstrukturer, där 
samordnarna möter enhetschefen på regelbundna möten varannan vecka. 
Verksamhetsmöten för samtliga medarbetare sker också varannan vecka. 
Strukturen över APT är även den förändrad till att genomföras i arbetslagen två 
ggr per termin och att avsluta varje termin med en gemensam APT för alla 
medarbetare inom lokalvården.  
 
Under sommaruppehållet 2017 samverkade lokalvården i projektform med IM för 
att ge några ungdomar möjlighet till att sommarjobba och hjälpa medarbetarna 
inom lokalvården med tex bära möbler, enklare golvvård mm.  
    
 
Aktiviteter 
 
För att få en neutral professionell bedömning utav lokalvården anlitades under 
2016 ett företag (Borago) som mätte samtliga skolor. I uppdraget ingick även att 
ge en neutral bedömning av lokalvårdskvalitén och golvvård. Borago mäter 
golvytor för att få fram antal kvadratmeter utifrån frekvensen som städas och 
noterar även golvtyp, antal glasrutor och annat som påverkar behovet av 
lokalvård. Borago tog även fram kostnadsförslag för tex golvvård, fönsterputs på 
respektive skola.  Med denna mätning kunde vi se över resursfördelningen mellan 
skolorna inom Kunskapsförbundet, om resurserna var jämnt fördelade mellan 
skolorna. Under 2017 har även nyckeltal börjat användas där enskilda städområden 
bryts ut ur den stora mätningen för att jämföras om städområdena är jämnt 
fördelade mellan medarbetarna.    
 
Under 2017 har lokalvården tittat på hur många arbetstimmar som läggs på tex 
storstädning och golvvård mot referenskalkylen, för att se hur effektiv 
organisationen är och få kontroll över kostnader och eventuella behov utav 
utbildningsinsatser eller behov utav förändringar. 
 
2017 inför man även tvåfärgssystem på microdukar med focus på 
hygienutrymmena där vikten är att microdukarna som används i hygienutrymmena 
har ett eget ”kretslopp”. Allt för att förhindra smittspridning och hålla en god 
städnivå.      
 
Lokalvårdaren har aktivt arbetat under 2017 med att skapa ett årshjul över sitt 
städområde. Samtliga moment som ingår enligt miljöförvaltningens krav utförs nu 
på ett professionellt sätt, detta dokumenteras nu utav lokalvårdaren. Samordnaren 
på varje skola har i uppgift att hålla ihop, stötta och hjälpa medarbetarna så att 
helhetsperspektivet finns inom varje skola. 
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Mycket arbete har lagts på att stärka medarbetarna genom att följa upp vikten av 
städrutiner och städfrekvenser. Där målet är att medarbetarna ska känna trygghet 
i det de gör, en trygghet som skapas utifrån tydlighet i organisation och processer.  
 
Sammanfattningsvis har följande åtgärder vidtagits 2017: 
 

- Vidareutvecklat samordnarrollen 
- Centraliserat samordnarna ute på skolorna 
- Kontroll över varje enskilt städområde, nyckeltal, avverkningsgrad 
- Kunskap om antal arbetstimmar på storstäd, golvvård 
- Återkopplande kvalitetskontroller 
- Ett välfungerande årshjul över periodiska städmomenten 
- Dokumenterat var, när hur arbetsuppgifter utförs 
- Tvåfärgssystem på microdukar 
- PRYL utbildningar 
- Samordnarutbildning (Ledarskap) 

 
 

Kvalitetskontroller 
 
Under senare delen av 2016 började även interna kvalitetskontroller genomföras 
vilket är ett krav från miljöförvaltningen. Under 2017 har man utvecklat 
kvalitetskontroller, de genomförs nu två ggr per termin och samordnarna 
återkopplar nu till berörda lokalvårdare hur kvalitén ser ut på ansvarat 
städområde. Samordnarna genomför kvalitetskontroller tillsammans på varje 
skola.  
 
 
Miljö och hälsa 
 
I december 2016 har enhetschefen för lokalvården uppföljningsmöte med 
miljöförvaltningen. Det fanns relativt många anmärkningar från senaste 
inspektionen av miljöförvaltningens kontroll utförd under hösten 2015. 
Förändringsprocessen inom lokalvården presenterades och man tittar även på de 
anmärkningar som fanns från föregående inspektion. I mötet med 
miljöförvaltningen november 2017 går enhetschefen igenom de förändringar som 
genomförts och även dokumentationen över årshjulet storstäd/golvvård 
återkopplas till miljöförvaltningen. 
 
Miljöförvaltningen svar efter mötet är att de är mycket nöjda med de förändringar 
som har genomförts under 2017, de har god förståelse på den stora förändringen 
som genomförts och är överlag positiva till utförandet av städtjänster som nu sker 
i Kunskapsförbundets lokaler och genomförs utav lokalvårdsgruppen. 
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Utbildningar 
 
I den nya samordnarrollen genomförs även kompetenshöjande insatser för 
samordnare. 
 

• Ledarskapsutbildningar återkommande varje år 
• Regelbundna möten i en samordnargrupp bestående utav samordnare från 

lokalvård och köken  
 

• PRYL utbildning på 40 timmar. PRYL utbildningen är en 
lokalvårdsutbildning där utbildningsinnehållet och kunskapstestet är 
fastslagna av den statliga myndigheten Swedac. 

PRYL - Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare 

PRYL är ett projekt som haft till mål att ta fram och forma de krav på kunskap man inom Sveriges städbransch 
skulle kunna enas om. SSC certifierar i dag i enlighet med kravspecifikationen PRYL och standarden ISO/IEC 
17024. PRYL utgör den norm för grundkompetens som en svensk lokalvårdare ska ha. Certifierad 
lokalvårdspersonal har, förutom en dokumenterat högre kompetens, visat sig trivas bättre på arbetet och det 
finns exempel på kundföretag där sjukfrånvaron har halverats.  

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) (eng.: Swedish Board for Accreditation and 
Conformity Assessment) är en svensk myndighet och nationellt ackrediteringsorgan för Sverige. Myndigheten 
bildades 1989 

 
 
Resultat och analys 2017 
 

• Miljökraven klaras i hög grad 
• Genomförd golvvård 
• Mindre anmärkningar på kvalitetskontroller, en jämnare städ kvalité i 

samtliga byggnader 
• Periodiskt storstäd på samtliga städområden som dokumenteras 
• Bättre upplevd psykosocial arbetsmiljö i arbetsgrupperna 
• 60 % av medarbetarna har en yrkescertifiering inom lokalvård 
• Tydligare processer 
• Minskad sjukfrånvaro: 2016:  10.54 %     2017:  6.63 %  

• Tryggare samordnare som har utvecklats positivt i den förändrade rollen 

   
 
 Fortsatt arbete under 2018 
  

• Utveckla städmetoder och minska användningen utav kem produkter 
• Ändra inköp utav moppar, införa ”lätt” moppar där framförallt lättmopparna 

kommer att användas i klassrummen för att arbeta mer ergonomiskt och få 
friskare medarbetare 

• Digitalisera lokalvården, dels själva lokalvården med de olika digitallösningar 
som finns inom lokalvård. Skapa förutsättningar för medarbetarna att vara 
tillgängliga och kunna ta del av det nya intranätet 

• Fortsatt focus på minskat sjuktal 
• Utveckla samordnarrollen 
• Fortsätta yrkesutbilda lokalvårdare inom PRYL, målet är att 80% utav 

medarbetarna ska ha en yrkescertifiering inom lokalvård slutet 2018 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Engelska
https://sv.wikipedia.org/wiki/Myndighet
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Vaktmästeri 

Vaktmästeriet ansvarar för fyra fastighetsenheter till en yta av 76 706 
kvadratmeter. Vaktmästarna servar även personal och elever med allt från att 
beställa kontorsmaterial och nycklar till att flytta möbler, skruva upp hyllor, 
transportera varor m.m. 

Totalt är 7 vaktmästare anställda vilket utgör 1 % av personalstyrkan i förbundet. 
På Magnus Åbergsgymnasiet och Birger Sjöberggymnasiet arbetar två 
vaktmästare (2,0 tjänst) per skola och på Nils Ericsonsgymnasiet för både 
vuxenutbildningen och gymnasiet arbetar tre vaktmästare (2,49 tjänst).  I 
Vänerparken köps tjänst från Vänersborgs Kommun (0,5 tjänst) t.o.m. september.  
Från 1 oktober 2017 har vi anställt en vaktmästare (1,0 tjänst) på Vänerparken och 
flyttat över (0,49 tjänst) från Nils Ericsonsgymnasiet. Samtidigt har vi anställt en 
vaktmästare med förstärkt särskilt anställningsstöd från arbetsförmedlingen (1,0 
tjänst) på ett år.    

Varje skola har olika förutsättningar för sin verksamhet och målen är både 
individuella för varje skola men det finns också gemensamma mål för likvärdighet 
för de tre skolorna i Kunskapsförbundet.  

Under 2017 har arbetet handlat om sedvanliga vaktmästarsysslor men till stor del 
har arbetet varit en viktig del i och med ombyggnaderna på Birger 
Sjöberggymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet. Arbetsuppgifterna har fortsatt 
inneburit många beställningar från personal som behövet få ordning på sina rum. 
Det har även flyttas runt personal som fått nya arbetsrum. Personal har flyttat från 
Trollhättan till Vänersborg, då det har blivit fler vuxenstuderande i Vänerparken.  
Det pågår flera ombyggnationer på Vänerparken som innebär flera rockader med 
personalens arbetsrum. Byggprogrammet har flyttat från Magnus 
Åbergsgymnasiet till en tillfällig evakuerings lokal på Nils Ericsonsgymnasiet (M-
huset). 

 

Kompetensutveckling 

- Inom brand och säkerhet har alla har genomgått det enligt schema. 
- Alla vaktmästare har genomfört utbildning inom hot och våld. 
- En heldagsaktivitet har genomförts på Vann, där vi började med att 

kartlägga skillnaderna mellan rollerna enhetschef och vaktmästare. Vad 
vaktmästarna arbetar mest med i vardagen skiftar på de olika skolorna.  
Diskussion om vårt felanmälan- och beställningssystemet fördes. Det 
efterfrågades en förbättring i systemet som innebär att det är enklare att 
felanmäla och beställa, eventuellt en app? Frågan arbetar vi vidare med. En 
heldag för hela arbetslaget på en annan ort upplevdes som positivt av 
deltagarna. 
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Avslutade processer under 2017 

- Leasingbilar är upphandlade och det finns tre nya vaktmästeribilar som 
finns stationärt på, Birger Sjöberggymnasiet, Magnus Åbergsgymnasiet och 
på Nils Ericsonsgymnasiet. 

- Nyckelbrickor till alla gymnasielever på alla skolor har genomförts, vilket har 
varit ett stort jobb för vaktmästarna. På Birger Sjöberggymnasiet är det 
individuellt anpassade nyckelbrickor till eleverna där det är lektioner och 
lokaler som styr var eleven kan komma in. På de andra skolorna är det 
individuella brickor till skalskyddet för att komma in i skolan. 

- Det har pågått ett försök under 2017 med ett gemensamt P-kort till alla 
skolor, Vänerparken, Nils Ericsonsgymnasiet, Magnus Åbergsgymnasiet och 
Birger Sjöberggymnasiet. Det har fungerat bra och det kommer 
fortsättningsvis att vara ett gemensamt P-kort. Farhågor fanns om att det 
kunde bli problem på Vänerparken, där det finns flera intressenter om 
parkeringsplatserna men det har fungerat bra även där. 
 

Pågående processer under 2018 

- Arbete med gemensam gränsdragningslista Trollhättan och Vänersborg 
fortlöper då det inte är helt klart mellan Trollhättans stad och Kraftstaden. 
När vi får okej på den kommer vaktmästarna få arbeta med frågor och 
synpunkter för att göra en förenklad lathund för egen del. 

- Vi ska arbeta med teamutveckling tillsammans med en extern aktör. 
- Fortbildning i arbetsrelaterade kurser t ex. Lyft 
- Vi kommer att titta på hur vi kan få in Lean i vårt arbete start blir under 

senare del av året. 
- Flera upphandlingar kommer att genomföras under året, tex. Lås och 

låssystem, Gas och Gasol, m.fl. 
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Nyckeltal 

Tabellen nedan visar antal felanmälningar och beställningar på vårt intranät på de 
olika skolorna. Antalet felanmälningar och beställningar har sjunkit marginellt från 
år 2015 till 2016 men har 2017 ökat på två enheter igen, Nils Ericsonsgymnasiet och 
Vänerparken. Det gäller både felanmälan och beställning. 

Felanmälan 

 
 
Beställning 
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Skrivare med kopiator är kopplade med systemet ”Follow You”, där användare kan 
skriva ut på vilken skola/byggnad som finns inom KFV. Det finns ett behov av att 
inskaffa fler skrivare med systemet och ta bort småskrivare som finns på flera 
kontor/rum. Fördelarna med ”Follow You”, är att kostnaderna blir lägre med ett 
”klick-avtal” samt att vi kan följa upp och göra utvärderingar/ frekvenstabeller.  

Tabellen nedan visar fördelningen under 2016 och 2017. 

 
 
Förhoppningen är att utskrifter ska minska då vi har en gemensam lärplattform. 
Men som vi ser i tabellen ovan har utskrifter öka kraftigt från 5 155 343 till 
6 727 500, en ökning med 1 572 157 utskrifter mellan 2016 och 2017. Det bör 
undersökas närmare under 2018 för att få en förklaring till den kraftiga ökningen. 

Det är intressant att se jämförelsen på utskrifter mellan elever och personal över 
åren 2016 och 2017, fördelat på de olika enheterna. 
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Det finns inlagt en ”qvota” på 200 utskrifter per elev och termin. Det har ökat 
kraftig från 26 555 till 68 583 en ökning med hela 42 028. Ökningen kanske beror 
på större elevkull. 

 
 
Det finns ingen ”qvota” för personal och här har det också ökat markant från 
5 128 789 till 6 658 918 en ökning med 1 530 129. Här ser vi att det är 
gymnasierna som har ökat i utskrifter och det är märkligt då eleverna har en lär 
plattform att få sitt material från. 
 
 
Resultat och analys 

De senaste åren i Kunskapsförbundet har det för vaktmästeriet till stor del handlat 
om arbete i samband med renoveringarna av Birger Sjöberggymnasiet och Nils 
Ericsonsgymnasiet samt avyttringar av lokaler. 

Analysen av detta är att det varit extremt annorlunda arbetssituationer för 
vaktmästeriet på Birger Sjöberggymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet. På Magnus 
Åbergsgymnasiet och Vänerparken har arbetet varit mer ordinärt. Fokus har varit 
att lösa alla kortsiktiga problem som uppstått i samband med avyttringar av 
lokaler och flyttar av verksamhet. Därmed har det varken funnits tid eller ork att 
arbeta med utveckling i den mån som varit önskvärd.  

Under 2017 har det utökats med en våning (plan 8) på Vänerparken som har 
byggts om och iordningställs till vuxenutbildningen vilket bidragit till ökningen av 
felanmälningar och beställningar. 

Under 2018 kommer det att pågå arbete för att iordningställa lokaler med de 
planerade flyttar som är på gång. Det är Magnus Åbergsgymnasiet och 
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Vuxenutbildningen som kommer att ha störst förändringar men de andra två 
skolorna blir också involverade med T-huset på NE och Elprogrammet på BSG. 

På Vänerparken kommer det under 2018 att byggas ett nytt Bibliotek på våning 5. 
Det byggs om för Studie och yrkesvägledare (SYV) på våning 2 och eventuellt blir 
det ett servicecenter på våning 2, med reception, vaktmästare och IT personal.  

Utskrifterna har ökat kraftigt 2017 jämfört med 2016. Både elever och personal har 
skrivit ut mer vilket inte borde vara så med tanke på att alla gymnasieelever har en 
dator och de vuxenstuderande har i stor utsträckning tillgång till dator. En 
gemensam lärplattform borde minimera utskrifterna och det måste därför 
undersökas varför det fått motsatt effekt. 
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Skolservice – skoladministration 

 
 
 
 
 
 
 
 
Skolservice och administration under 2017 
 
Inledning 
Skolservice och administration har sedan Kunskapsförbundet Väst bildades varit i 
ständig förändring. Chefer har kommit och gått, organisationen har ändrats och 
personalomsättningen har stundtals varit stor. Den nuvarande organisationen har 
funnits sedan april 2016. 
 
Organisation 
Enheten för skolservice och administration är indelad i fem stycken arbetsgrupper. 

• Skolservice Birger Sjöberg Gymnasiet 
• Skolservice Nils Ericson Gymnasiet 
• Skolservice Magnus Åberg Gymnasiet 
• Skolservice Vuxenutbildningen i Vänersborg 
• Skolservice Vuxenutbildningen i Trollhättan 

(fram till juni 2017 ingick även Central administration, Vänerparken i enheten) 
 
Dessutom ansvarar och bemannar enheten för receptionsverksamhet på samtliga 
skolar. Totalt fem receptioner. På Nils Ericsonsgymnasiet finns två receptioner, en 
för gymnasiet och en för vuxenutbildningen. 
 
Aktiviteter under 2017 
 
Ekan Management                                                                                                                                                   
I september 2016 togs kontakt med Ekan Management som är ett 
managementkonsultbolag med lång erfarenhet av ledar- och medarbetarutveckling 
samt verksamhets- och processutveckling. Syftet med kontakten var att undersöka 
möjligheten till en genomlysning av skolservice och administration inom 
Kunskapsförbundet samt att ta fram ett underlag för att skapa en mindre sårbar 
organisation, en hållbar arbetssituation och för att säkra kvaliteten. Målet med 
genomlysningen och projektet var att producera en rapport som skulle besvara 
följande frågeställningar: 

• Vilka fördelar respektive nackdelar finns med nuvarande organisation? 
• Vad ingår i administratörernas och receptionisternas uppdrag? 

Enheten för skolservices mål är att stödja skolverksamheten inom Kunskapsförbundet Väst   
så att vi skapar de bästa förutsättningarna för det pedagogiska uppdraget. 
I vårt uppdrag har vi en central och viktig roll i skolans verksamhet och  
vi utgör ett nära stöd till skolledarna inom området elev- och myndighetsadministration. 
Vi är ansiktet utåt och vägleder elever, pedagoger, föräldrar, myndighetspersoner etc.  
som i olika former kommer i kontakt med skolans verksamhet. Fokus i vårt uppdrag är även  
att bidra till en god arbetsmiljö för såväl medarbetare som elever. 
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• Vilket behov har rektorer/lärare/övrig skolpersonal av 
administratören/receptionisten? 

• Vilka uppgifter utför administratören/receptionisten idag? 
• Hur kan vi arbeta med ett effektivare resursutnyttjande? 
• Hur kan administratörerna/receptionisterna dra nytta av varandra? 
• Hur kan det administrativa stödet samordnas? 
• Hur kan vi utveckla vårt arbetssätt och tydliggöra och fördela ansvar 
 

 
Resultat från genomlysningen visar att: 
 

• Nyckelpersonerna har en bild av organisationen och att administratörer och 
skolpersonal har en annan. 

• Visionen för KFV är ej kommunicerad – detta leder till stor otydlighet i 
organisationen. 

• Ledningen behöver kommunicera att administrationen ska vara en 
professionell organisation och vad som menas med det. 

• Det behöver framgå tydligt vad som ska skötas av respektive skola och per 
skolform och vad som ska vara gemensamt för KFV.  

• Administratörens uppdrag behöver tydliggöras och implementeras. Inom 
ramen för uppdraget behöver det finnas tid för ad hoc-uppgifter och 
flexibilitet. 

• Det behövs klargöras vilken kompetens som administratören/receptionisten 
ska ha för att kunna utföra sitt uppdrag. Utifrån det behöver det belysas hur 
kompetensen inom administratörsgruppen ser ut idag. Resultatet får sedan 
visa på vilket sätt administratörerna ska få kompetensutveckling så att de 
har rätt förutsättningar att klara sitt uppdrag 

• Administratörerna måste få klart för sig vad som menas med att vara 
professionell i sin roll och förstå vad som ingår i uppdraget. 

• Både administratörer och receptionister behöver finnas tillgängliga den tid 
som behov av stöd finns. 

• Det behöver tydliggöras vem som har ansvar för att leda administratören i 
det dagliga arbetet 

• Skillnaden i rollen mellan enhetschef och rektor bör tydliggöras.  
 
Behov och   nuläge 
Genomförd behovskartläggning jämfört med intervjuerna med administratörerna 
om vilka arbetsuppgifter som de utför idag, visar att administratörerna till stor del 
stöttar inom de områden som rektorer och skolpersonal har behov av. Det finns 
dock önskemål om att administratörerna ska vara mer proaktiva i sitt arbete, t.ex. 
genom att bevaka förändringar som påverkar arbetet, men också genom att finnas 
tillgängliga under skoltid samt att öka kompetensen inom uppgifter främst 
kopplade till myndighetsutövning. Det finns också önskemål om att identifiera och 
kartlägga huvudprocesser för att tydliggöra flaskhalsar och ansvarsområden.  
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För att få en mindre sårbar organisation bör följande åtgärder göras: 

• Tydliggöra och kommunicera visionen för KFV och bakomliggande tankar 
kring att 
organisationen ser ut som den gör. 

• Fatta beslut kring vad som ska vara organisationsövergripande och vad 
som är upp tillrespektive skola att besluta. 
 

För att få en hållbar arbetssituation rekommenderas följande åtgärder: 
 

• Tydliggör att enhetschefen har det övergripande personalansvaret, men att 
det är upp till respektive skola att leda administratörens dagliga arbete 

• Tydliggör skillnader mellan administratör och receptionist 
• Tydliggöra gränsdragningar mellan administratörer och studievägledare 
• Ta fram ”schema” över tider då administratörerna kan arbeta ostört 
• Tydliggör vilka uppgifter som administratörerna ska sluta att utföra (samt 

säkerställ att annan person mottar istället) 
 
Tydliggörande av roller 
Ett arbete med att tydliggöra roller påbörjades under juni. Av flera olika anledningar 
ligger för närvarande det fortsatta arbetet på is. 
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En del i detta arbete är också att gå igenom vilka ansvarsområden rektor och 
skoladministartonen har i olika moment under året. Detta enligt en modell som 
tagits fram på Nils Ericson gymnasiet. Detta arbete kommer att intensiferas under 
2018.  
 

 
 
 
Personalomsättning  
Under 2017 har det varit en väldigt stor personalomsättning inom enheten. Under 
2017 anställdes 11 nya administratörer och tre administratörer bytte tjänst internt.  
6 stycken administratörer sade upp sig under 2017 (till det kan läggas till två 
stycken som avslutade sina anställningar under slutet av 2016) Det finns flera 
förklaringar till detta. Det som nämns främst hos administratörerna som slutat är 
ett missnöje med lönenivåer, otydliga organisation och hög arbetsbelastning 
under lång tid.  
 
Utökning  
Men tanke på den förändringar inom verksamheten har vissa utökningar och 
förändringar av bemanningen genomförts under 2017. 

• På BSG har det utökats med en receptionstjänst. 
• På MÅG har det utökats med en receptionstjänst och tjänst som enbart 

arbetar mot GY SÄR. 
• På NE har det utökats med en receptionstjänst och en tjänst som arbetar 

mot IM 
• På Vux Vänersborg har det utökats med en tjänst. 
• På Vux Trollhättan har det minskats med en tjänst för att sedan tillfälligt 

utökas 
• med en 50% tjänst. 
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Årshjul 
Ett arbete med att ta fram årshjul för varje process inom de olika verksamhets 
grenarna har påbörjats. En gemensam mall har tagit fram och varje enskild 
administratör ska göra sitt egna årshjul. Syftet är att på ett enkelt och tydligt få en 
bild av vad och när vissa moment ska göras under året.  
 

 
 
Studiebesök 
I november gjorde ett studiebesök hos Högskolan i Trollhättan. Där fick vi en 
genomgång av högskolans nya servicecenter, dess organisation och olika 
funktioner.  
 
Utbildningar 
Procapitadagar i Stockholm i maj för samtliga administratörer. 
Utbildningsdag Procapita i Göteborg i november för samtliga administratörer. 
 
Fortsatt arbete under 2018 
 

• Ny organisation inom Vuxenutbildningen. 
• From den 25 maj införs GDPR som kommer ställa nya krav på arbetssätt 

och rutiner.  
• Grundutbildning i Procapita för nyanställda som arbetarinom gymnasiet.  
• Från Procapita till Lifecare Education (ED) 
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o Vuxenutbildningen, våren 2018 
o Gymnasiet, ej bestämt något datum. 

Det kommer innebära ett nytt arbetssätt får rektorer, lärare och administrativ 
personal. Det kommer också innebära nya gemensamma kurskoder för 
Vuxenutbildningen och Gymnasiet.  
• Ombyggnad på skolservices lokaler på Vänerparken. 
• Dokumenthanteringsplanen ska gås igenom. Vad ska sparas, hur ska det 

sparas och vart ska det sparas? 
• Hitta rätt stöd till IM. 
• Flytta av vuxenutbildningen till nya lokaler på NE i Trollhättan. 
• Tydliggöra systemansvarig rollen för ED inom vuxenutbildningen samt 

införa samma roll inom Gymnasiet.  
• Arbetet med utveckla receptionerna kommer att fortsätta. Alla skolor och 

de olika skolformerna har olika behov av receptionerna. Därför kommer 
arbetet med att hitta rätt arbetsformer, servicegrad och bemanning att 
fortsätta. 

• Ett arbete med spelregler och förhållningssätt mot varandra bör startas upp 
• Nytt ekonomisystem införs under början på 2018. En ansvarig 

mottagningsattestant ska finnas i varje team.  
 
 
Mål för 2018 
 

• Genomföra kompetensutveckling för enheten inom följande områden, 
o Excel 
o Dokumenthantering 
o Arkivering 
o Minnesanteckningar, protokoll mm 

• Driftsätta Lifecare Education (ED) inom Vuxenutbildningen 
• Påbörja driftsättning av Lifecare Education (ED) på gymnasiet.  
• Införa systemansvarig för Lifecare Education (ED) 
• Säkerställa att alla nyanställda har gundläggande kunskaper i Procapita 
• Implementera vad GDPR innebär och vad det innebär för det dagliga 

arbetet.  
• Grundläggande utbildning i grupputveckling och gruppdynamik 
• Genomgång av offentlighetsprincipen och vad det innebär i det dagliga 

arbetet 
• Se över löneprocessen för skolservice 
• Införa rutinmöten som leds av skoladministratör (GY) 
• Tydliggöra skoladministrationsrollen 
• Tydliggöra enhetschefsrollen 
• Färdigställa årshjul för samtliga roller 
• Hitta rätt organisation för att kunna klara av uppdraget 
• Hitta mätbara mål/nyckeltal. 
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