
Rapport från direktionens sammanträde 2021-02-23 

Nog blev det fart och fläkt på ett sammanträde som på förhand och enligt ärendelistan såg ut att bli en lugn förmiddag 

med mycket information. 

Det började omgående vid punkten ”Ordföranden har ordet”. Presidiet träffade 9 februari i ägarsamrådet 

kommunalråden från Trollhättan och Vänersborg. Av tradition dröjer det uppemot fyra veckor innan ett justerat 

protokoll blir tillgängligt. Ordförande Maud Bengtsson informerade därför utifrån egna anteckningar. Nyckelorden var 

”omvärldsanalys, årsredovisningen, vuxenutbildning, fullständiga betyg, friskolor, Corona-effekter, skolmiljarden” – 

och så: MOTIONEN. 

Vänsterpartiets motion ”Fortsätt, men gör rätt!” fick i december med 31:20 röster bifall av kommunfullmäktige i 

Vänersborg. Nu hade kommunstyrelsens ordförande uppdraget att ”söka att åstadkomma lösningar på frågor som 

motionen hade formulerat”. 

Det gick väl så där. Ordet ”entusiasm” förekom inte i beskrivningen fick vi höra igår. Reaktionen från Trollhättan 

beskrevs som ”vill inte ta upp frågorna”. Direktionens presidium beskrev läget med orden ”är ju egentligen de frågor 

som vi alltid har framfört”, ”för stunden är faran över” och ”frågan är ganska död”.  

Moderaternas representant i direktionen sammanfattade rapporten om denna punkt på ägarsamrådet: När det 

ekonomiska läget var som mest dramatiskt fick förbundet inte gehör. Kostnader minskades genom en mycket kraftig 

personalminskning. När inte det gav ekonomisk balans, ville förbundet minska antalet utbildningsprogram. Då kom 

insikten och ett löfte om en ramhöjning från 2021 med 15 miljoner. Många lärare, ledningspersonal och delar av 

elevvården är dock borta och kommer inte tillbaka. 

Bilden bekräftades med orden ”ja, och läget kommer sannolikt åter att bli illavarslande längre fram, då får vi ta nya 

tag”. Fortfarande hotas förbundets stabilitet av friskolorna och hotet växer sig större år för år. 

Om friskolorna talades även vid punkten ”preliminär sökande- och antagningsstatistik”.  Visserligen finns några 

positiva besked, som t.ex. fler sökande och högre behörighetsgrad för naturvetenskap på Birger Sjöberg, men 

helhetsbilden präglas av annat. Medan Kunskapsförbundet måste leva upp till uppdraget att erbjuda alla ungdomar en 

utbildningsplats, helst en som den enskilde önskar sig, så gäller i huvudsak annat för friskolor. Dels erbjuds för det 

mesta eftertraktade studieförberedande utbildningar, dels begränsar man antalet utbildningsplatser. Då kan 

friskolorna starta varje höst med en ny klass med elever vars höga grundskolebetyg gett en plats, en klass där det 

sällan finns enstaka elever med särskilda behov.   

På en naiv fråga om förbundet kan påverka rekryteringen med mera marknadsföring kom två svar: På många håll 

förvånas man över att KFV redan marknadsför sig i en utsträckning som är långt över alla andra, med professionellt 

utformat material i samtliga medier. Och så det avgörande: Blunda inte för vad det är – idag är SEGREGATION det 

enda rätta ordet att beskriva utvecklingen.  

Men visst, frågor om valfrihet och friskolornas villkor avgörs inte på det lokala planet. Här kämpar man endast med 

resultatet.  

Och det var tanken att direktionen skulle få en presentation av resultaten. Tidigare år var underlaget komplett: 

Förbundets avgångselevers resultat jämfördes med riksstatistik, med närliggande kommuner, med friskolorna. I år var 

det endast KFV kontra riket. Allt annat är inte längre tillgänglig. ”Uppgifterna tillhör skolföretagens 

affärsverksamhet och behöver inte göras offentligt.” Det var kontentan av ett domstolsutslag.   

Nu frågade förbundsledningen hovsamt grannkommunen Uddevalla och samtliga friskolor i våra kommuner om man i 

frivilligt samförstånd kan byta uppgifter med varandra. Några bemödade sig att svara, inte alla. Ingen ville dock lämna 

ut några resultat.  

Slutligen skolmiljarden. Ett statligt extra stöd för att komma tillrätta med pandemins påverkan på elevernas och 

skolornas arbete kom till Vänersborg med 4 miljoner och till Trollhättan med 6 miljoner. Förbundet anser att stödet i 

första hand skall gå till elever i avgångsklasser och till vuxenutbildningen. Den frågan tas upp av Stefan Kärvling vid 

kommunstyrelsens sammanträde 24 februari. 
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