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  Sida 1 (av 1) 

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Sten Sturegatan 14 måndag–fredag Box 53197 forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 400 15 Göteborg Webbplats 

031 - 732 70 00 www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 
 

 Mats Andersson 

 

 

 
 

 
Parter: Mats Andersson ./. Kunskapsförbundet Väst 
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Domstolen har fått in handlingar i målet. Handlingarna följer med detta brev. 

Vill du lämna ett yttrande? 
Du får nu tillfälle att yttra dig över det som står i handlingarna. Vill du göra det ska yttrandet 
vara skriftligt och komma in till domstolen senast den 12 augusti 2020. 
 
 

När du skickar in yttrandet 

Uppge namn, målnummer 9266-20 och mobilnummer eller annat telefonnummer du kan nås 
på. Lämna också e-postadress, så att vi kan skicka handlingar i målet via e-post. 

Skicka gärna in handlingar med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på 
annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, använd www.domstol.se/kontaktformular. 

Har du frågor? 
På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – du når oss enklast per telefon 031-732 70 00. 
 
 
Susanne Ek 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 8 
 
 
 

http://www.domstol.se/personuppgifter
http://www.domstol.se/kontaktformular


 

 

 

Målnummer 9266-20  

Johan Olofson, förbundsdirektör 
Kunskapsförbundet Väst 
telefon 070-16 29 550 
462 85 Vänersborg  
johan.olofson@kunskapsforbundet.se 
  

Hej! 

Kunskapsförbundet Väst bestrider det överklagande av Direktionens förra sammanträde 2020-06-23 

som Mats Andersson anmält. 

Under rådande omständigheter till följd av Coronapandemin valde Kunskapsförbundet att genomföra 

det senaste sammanträdet i den politiska Direktionen med hjälp av digitalt deltagande. Innan denna 

mötesform beslutades diskuterades olika alternativ på ett presidiemöte. Det viktigaste skälet till att 

det blev denna mötesform var för att säkerställa att samtliga ledamöter skulle kunna delta. Flera av 

ledamöterna är över 70 år och några tillhör riskgrupper vilket omöjliggör ett fysiskt deltagande. 

Därför såg man detta som ett bra alternativ. Man hade givetvis inte valt denna mötesform under 

vanliga omständigheter men våra stadgar medger undantag när det råder särskilda omständigheter 

vilket man får anse att Coronapandemin lett fram till.  

Kunskapsförbundets IT-avdelning fick i uppdrag att undersöka vilket digitalt verktyg som var bäst 

lämpat och föreslog efter det att mötet skulle genomföras i Teams. För att säkerställa att mötet 

skulle fungera så genomfördes ett kortare test ett par veckor innan det riktiga Direktionsmötet för 

att säkerställa att tekniken fungerade. Då var samtliga mötesdeltagare inbjudna att koppla upp sig. 

Det var c:a 15 ledamöter som deltog på testet som förlöpte väl. 

Den 23 juni genomfördes själva mötet och det skedde i stort sett utan tekniska problem. Någon 

deltagare föll bort ett kort tag men var ganska snart uppkopplad igen. Mötet varade i c:a tre timmar 

inklusive 20 minuters paus.  

Vi delar därför inte Mats Anderssons bild av mötet. Vår uppfattning är att vi med denna mötesform, 

under särskilda omständigheter, lyckades upprätthålla den demokratiska beslutsprocessen trots 

Coronapandemins effekter.  

 

 

 

 

Johan Olofson    Maud Bengtsson 

förbundsdirektör     Ordförande i Kunskapsförbundet Väst 
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