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”En drömfabrik där alla växer och känner framtidslust.” 

 

 



Medlemskommunernas tuffa ekonomiska 
situation är påtaglig för Kunskapsförbundet. 
2019 har präglats av diskussioner och 
förhandlingar gällande budget, finansiering 
samt utbud och dimensionering av utbildnings-
platser och det är uppenbart att det inte finns 
några marginaler som kan kompensera 
Kunskapsförbundets utmaningar.  
 
Konsekvenserna av det svåra ekonomiska läget 
och brist på ekonomiskt svängrum har 
resulterat i: 
 
➢ Kraftig minskning (10 procent) av 

personalstyrkan under våren, där 
framförallt lärare fick sluta. Detta var ändå 
inte tillräckligt för att nå budget i balans 
2019. Under hösten fortsatte därför 
neddragningarna inom elevhälsa, 
administration och ledning. 

  
➢ Medlemskommunernas beställning av 

platser inom vuxenutbildningen har inte 
motsvarat behovet och har resulterat i en 
kö av elever som inte har kunnat påbörja 
eller fullfölja rättighetslagstiftad 
utbildning. Vi har inte heller kunnat 
erbjuda kurser i alla ämnen eller med den 
grad av flexibilitet som ska vara vuxen-
utbildningens signum. Kvällskurser och 
distanskurser har tidigare gjort det möjligt 
för elever att kombinera arbete, praktik 
och studier. 

➢ Långdragna diskussioner och mycket tid 
har lagts på utredningar och skrivelser för 
att kunna få fram ett vuxenutbildnings-
avtal som ändå inte räcker till. Krångliga 
vägar för att få fram våra avtal hindrar 



medlemskommunernas möjligheter att 
tillgodose individers och arbets-
marknadens behov. Tillsammans behöver 
vi bli mer effektiva och långsiktiga.  

 
➢ I våra medlemskommuner finns cirka 170 

personer som faller in under kategorin 
”gymnasielagselever”. Det handlar om 
ensamkommande unga människor som 
redan tillbringat flera år i Sverige och som 
kan få tillfälligt uppehållstillstånd för 
studier på gymnasienivå. Det svårtolkade 
lagförslaget och det faktum att det inte 
följde med några särskilda pengar till 
kommunerna har medfört att berättigade 
elever inte har kunnat studera eller fått 
tillgång till rätt studieform under 2019. 
Vänersborg är en av de kommuner i landet 
som har störst antal människor som är 
berättigade till gymnasielagsstudier, och i 
slutet av oktober fattades ett beslut om 
att tillskjuta medel för dessa elevers 
utbildning 2020. Direkt efter att beslutet 
fattades arbetade vuxenutbildningen 
intensivt med att utvärdera de blivande 
elevernas behov av studier och upprätta 
studieplaner för att kunna starta 
utbildningar för dem omgående. I slutet av 
november påbörjade 72 av eleverna sin 
utbildning. 

   
➢ Den finansieringsmodell som finns för 

interkommunala elever i Vänersborg och 
Trollhättan, det vill säga elever som är 
invånare i medlemskommunerna men 
väljer att studera på fristående 
gymnasieskolor eller i en annan kommun, 
slår hårt mot Kunskapsförbundets 
ekonomi. Den senaste tiden har det blivit 
särskilt tydligt när två fristående aktörer 
har startat naturbruksprogram. Det är en 
kostsam utbildning där 
Kunskapsförbundet betalar utbildnings-
platser enligt riksprislistan vilket innebär 
ett mycket högre pris per elev än vad 
Kunskapsförbundet kompenseras med. 
Den negativa mellanskillnaden gör att 
Kunskapsförbundets ekonomi urholkas i 
takt med att antalet interkommunala 
elever blir fler. Om Kunskapsförbundet 
inte kompenseras för detta kommer 
kvaliteten för de kommunala eleverna att 

försämras. Modellen bidrar till 
olikvärdighet. 

 
Det finns en genuin oro i Kunskapsförbundet 
för hur vi ska kunna upprätthålla kvaliteten för 
våra elever framöver. Kunskapsförbundet hade 
redan innan sommaren en låg lärartäthet 
jämfört med andra utbildningsaktörer. Detta 
tillsammans med en minskning av elevhälsan 
med drygt 20 procent gör att de lärare som är 
kvar riskerar att belastas hårdare med både 
undervisning och sociala frågor.  
 
Kunskapsförbundet är det kommunala 
gymnasiealternativet med plats för alla elever. 
Det innebär att vi har fler elever än andra 
aktörer, exempelvis merparten av dem på 
introduktionsprogrammen, med behov av 
särskilt stöd. Inom vuxenutbildningen riskerar 
bristen på utbildningsplatser att öka 
kommunernas kostnader för försörjningsstöd 
och individer får svårare att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Budgetprognoserna för 
kommande år ser inte särskilt hoppingivande 
ut. Det ställer höga krav på Kunskapsförbundet 
och dess medlemskommuner vad gäller att 
föra konstruktiv dialog och arbeta effektivt för 
bibehållen kvalitet och likvärdighet.  
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”Bevarad och förstärkt utbildningskvalitet ska vara en ledstjärna för 

kommunalförbundet. Utbildningskvalitet leder till konkurrenskraft och 

inspirerar eleverna att välja det kommunala utbudet inom 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen”. 
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Totalt, tkr

Vänersborg Trollhättan Totalt Pris/elev kr Vänersborg Trollhättan 2020

SFI 200 395 595 51 160 10 232 20 208 30 440

Gyvux (inkl rättighetslagstiftningen) 126 200 326 61 327 7 727 12 265 19 992

Gruv 170 190 360 62 310 10 593 11 839 22 431

Lärvux 15 55 70 62 310 935 3 427 4 362

Yrkesvux 50% (exkl statsbidrag) 73 110 183 50 000 3 650 5 500 9 150

Gymnasielagselever 50 0 50 79 560 3 978 0 3 978

Justering 49 49

Totalt 634 950 1584 37 114 53 289 90 403

Antal platser Ersättning Tkr
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