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Nej, det fanns inga ärenden som slutade med en omröstning. Inte heller ärenden där 
några avgörande förändringar i förbundets verksamhet stod på dagordningen. 

Men det är med blandade känslor vi ledamöter tittar tillbaka på dessa möten. Det 
blandas rapporter om gediget arbete ute i verksamheten, sammanfattningar av väl 
genomförda projekt och en del information om en oroande omvärld som påverkar 
förbundets utveckling.   

Undervisningen har under hösten kommit igång på ett bra sätt. Om det återigen 
skulle behövas en snabb omställning från undervisning i klassrummet till digital 
handledning, så är skolorna rustade. 

För gymnasieskolans del finns bekymmer. Friskolorna ökar antalet 
utbildningsplatser och sökandestatistiken är inte till de kommunala skolornas fördel. 
Det framkommer en bild som antyder växande segregation. Och då hamnar 
förbundet per automatik i underläge. Undervisningen för elever på friskolor som har 
”lätt för skolan” är inte lika resurskrävande. Men när Kunskapsförbundets kostnader 
ökar för att möta alla ungdomar i behov av särskilt stöd som söker sig till förbundets 
skolor, så säger regelverket att då ska även friskolorna få samma högre tilldelning av 
bidrag. Förbundet betalar – betalar ur egen kassa och minskar därmed ständigt sina 
egna resurser. 

Från vår sida berättar vi för våra riksdagspolitiker vad som är på gång. En liknande 
utveckling kan nämligen konstateras i hela landet. 

Det vi undrar över är att förtroendevalda från det socialdemokratiska partiet tycks 
sitta lugnt i båten. Hur länge till? Rapporter lokala företrädare uppåt? 

För oss i Vänsterpartiet och i opposition gäller det att bevaka alla dessa smygande 
förändringar som går åt fel håll. För ungdomsgymnasiet avslutas snart remissarbetet 
med en stor utredning som skall leda fram till en proposition där förändringar för 
gymnasieskolans planering finns att vänta. 

För vuxenutbildningen, som är så intimt förknippat med arbetsmarknaden och en 
alldeles för stor arbetslöshet, gäller det att i första hand förvalta tämligen generösa 
statliga bidrag. Men medlemskommunerna måste vara med på tåget. Och här är det 
stora bekymret att kommunikationen är trög. Det är inte alls bra, förbundet behöver 
bolla tankar om skiftande planeringsförutsättningar med en kompetent partner. 

Det är mycket på gång som direkt eller indirekt påverkar förbundets villkor. Det 
räcker inte att bara vara ”på plats” i direktionen. Vi måste aktivt söka information på 
andra ställen. Kanske kan vi någon gång framöver, t ex på ett medlemsmöte, lämna 
en fylligare rapport och föra en dialog? 
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