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Utskick av underlag till direktionens sammanträden brukar inte omfatta många sidor. Denna 

gång är det än mindre som behöver läsas innan mötet.  

Budget 2021: Förfogandeanslag hösten 2021 

”Sedan något år tillbaka framträder en delvis ny kompensatorisk behovsbild i Kunskapsförbundet Väst. 

Skillnaden i måluppfyllelse har tidigare främst funnits mellan programtyperna, men nu går det också att se en 

tydlig skillnad mellan skolorna. Birger Sjöberggymnasiets och Nils Ericsonsgymnasiets resultat ligger nära 

riksgenomsnittet medan Magnus Åbergsgymnasiets ligger synbart lägre. I den senaste sammanställningen av 

avgångselevernas resultat uppvisar sex av sju program på Magnus Åbergsgymnasiet ett försämrat resultat 

jämfört med föregående år. En trolig förklaring ligger i skolornas olika elevsammansättningar, där Magnus 

Åbergsgymnasiets elever har en signifikant lägre andel vårdnadshavare med högre utbildning än de andra två 

skolornas elever. Detta är en faktor med erkänt stor inverkan på elevers resultat. ” 

Så långt inledningen. Beslutsförslaget är: ”Direktionen beslutar att för hösten 2021 fördela 2 Mkr av 
sitt förfogandeanslag enligt modellen: Magnus Åbergsgymnasiet 65%, Nils Ericsonsgymnasiet 15% och Birger 

Sjöberggymnasiet 20%.”  Och inriktningen är att samma ska gälla våren 2022. 

Förslaget kommer troligen att bifallas av alla. Direktionens ledamöter vet att det är annat 
som är det stora bekymret. Friskolorna tar allt större del av resurserna som 
medlemskommunerna Trollhättan och Vänersborg tilldelar gymnasieskolorna i sina 
budgetar. Lösningen kan dock inte finnas endast på lokal nivå, staten måste agera och 
bestämma sig hur långt utvecklingen får lov att gå innan det blir ohållbart.  

Det är fascinerande att höra hur företrädare för några partier yttrar sig lokalt i rak motsats 
till hur deras ledamöter i riksdagens utbildningsutskott agerar. 

Punkten Skolmåltider sammanfattas: ”Idag äter omkring 60 procent av eleverna i skolmatsalen, vilket 
är en alldeles för låg siffra. Kunskapsförbundet avser att starta ett projekt kring skolmåltiderna med syfte att få 

fler elever att äta skolmaten.” Vi får avvakta och se om beslutsförslaget ger resultat: 
”Förbundsdirektören ges i uppdrag att sätta samman en grupp elever som får komma med förslag på hur ”den 
perfekta skolmåltiden” skulle se ut.”  

Två andra punkter gäller skolornas elevhälsa: Patientsäkerhetsberättelse 2021 och 
Medicinskt ledningssystem. 

Förbundsledningen informerar också om Förändringar inom 
skolledarorganisationen (i utskicket sägs inget mer). 

Slutligen informeras direktionen om åtgärder och läge i samband med 
Coronapandemin. 

Sammanträdet ordnas digitalt med Microsoft Teams. 

Lutz.Rininsland@vnasterpartiet.se  

 

 


