
Kunskapsförbundets direktion sammanträder digitalt tisdag 13 oktober. 

Förbundet ansvarar för undervisning på gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 

för all vuxenutbildning. Skollokalerna finns i Trollhättan och i Vänersborg. Det är 

dessa två kommuner som är medlemmar i förbundet.  

Vänsterpartiets representanter är Lutz Rininsland med Stefan Kärvling som 

ersättare. Båda har goda kunskaper och erfarenheter från olika skolformer, Lutz 

var studievägledare på Birger Sjöberggymnasiet och Stefan undervisade på 

Dalboskolan i Frändefors och en tid på sjukhusskolan med anknytning till BUP. 

Det är sällan att kallelsen till ett direktionsmöte åtföljs av många handlingar. På 

ärendelistan finns som alltid några punkter som lovar mycket ny och värdefull 

information. 

Under tre år har förbundet varit part i ett projekt tillsammans med Skolverket: 

”Nyanländas lärande”.  Syftet med utvecklingsarbetet var att förbättra lärandet 

för gruppen elever med andra modersmål än svenska. Nu ska förbundets 

politiker få en redogörelse för lokala insatser och resultat. 

”Aktuella frågor inom vuxenutbildningen” är en annan punkt där ledamöterna får 

en sammanställning av alla förväntningar som riktas på förbundet. Stigande 

arbetslöshetssiffror, ett stort antal varsel, korttidspermitteringar – allt som en 

följd av pandemin. Regering och riksdag har beslutat om en mängd insatser, 

utbildning har efterfrågats i många sammanhang. Höstens budgetproposition har 

tillkommit med förändringar, kompletteringar och nya åtgärder. Men avgörande 

blir ju lokala och regionala behov av kompetent arbetskraft, utbildning skall ju 

kunna resultera i konkret stöd i den enskildes utsatta läge.  

För vår del avser vi att bevaka kommunens engagemang. Visserligen finns riktade 

statsbidrag för att ordna utbildningsplatser, men kommunledningarna i 

Trollhättan och Vänersborg måste förstå att framgången hänger på aktivt stöd. 

Den kommunala plånboken måste öppnas för förbundets arbete. 

Hur det står till med förbundets ekonomi är en tredje viktig punkt på 

ärendelistan. Direktionen får en grundlig genomgång av hur läget var vid 

utgången av augusti månad samtidigt som det nu kan göras en hyfsad god 

uppskattning av hur det blir med plus och minus vid årets slut.  

Det finns också ett förslag för sammanträdestider för 2021 – det är tänkt att 

direktionen ska mötas åtta gånger, men inte i januari, maj, juli och augusti.  

Än så länge är det ingen som föreslår en återgång från digitala till fysiska möten. 


