SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen arbetsutskott
2020-03-16

§ 35

Motion om Fortsätt, men gör rätt!
KS 2019/397
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Sammanfattning av ärendet
Lutz Rininsland (V) och Stefan Kärvling (V) har 2019-10-09 inkommit med motionen
”Fortsätt, men gör rätt!”. I motionen påtalas att Kunskapsförbundet har höga kostnader
för elever som väljer att gå utbildningar i friskolor eller andra kommuner och att
kostnaderna för dessa externa skolplatser borde hanteras av medlemskommunerna
istället. Motionärerna yrkar att kommunledningen i samråd med Trollhättan och med
direktionen för Kunskapsförbundet söker att åstadkomma en lösning på frågorna som
anförs i motionen. Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-23 att remittera motionen till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet efter dialog med
kommunstyrelsens presidium.
I den av medlemskommunerna beslutade förbundsordningen för
Kunskapsförbundet Väst slås det fast att förbundet har tagit över ett
helhetsansvar från medlemskommunerna: ”Kommunalförbundet ska överta
förbundsmedlemmarnas samtliga lag- och författningsstadgade skyldigheter
och befogenheter inom ovan angivna skol- och utbildningsformer. Detta
innebär att förbundet även ska ansvara för de skyldigheter som enligt gällande
skollagstiftning, utöver den egentliga undervisningen, åvilar respektive
hemkommun avseende olika elevgrupper hemmahörande i
förbundsmedlemmarna.”
Kommunledningen arbetar kontinuerligt, tillsammans med Trollhättans stad
och i dialog med Kunskapsförbundet Väst, för att åstadkomma lösningar på
förbundets ekonomiska problem. Förbundets ekonomi är en stående punkt på
de ägarsamråd som genomförs flera gånger om året.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer dock inte att det finns en enkel lösning
för att komma tillrätta med de ökade kostnader som följer av att elever väljer
dyra utbildningar i friskolor eller andra kommuner. Att begränsa
kunskapsförbundets uppdrag till att vara en ren utförarverksamhet för de egna
skolorna och föra över budget och kostnader för externa skolor till
medlemskommunerna bedöms inte leda till lägre kostnader för kommunen som
helhet. En sådan förändring riskerar snarare att skapa en ökad otydlighet vad
gäller organisation och ansvar för gymnasieverksamheten gentemot såväl
kommunfullmäktige som elever och invånare.
Beslutsunderlag
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-27



Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-23, § 140



Motion från Lutz Rininsland (V) 2019-10-09

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS 2019/397

Mottagare
Kommunstyrelsen

Angående motionen ”Fortsätt men gör rätt”
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen

Sammanfattning av ärendet
Lutz Rininsland (V) och Stefan Kärvling (V) har 2019-10-09 inkommit med motionen
”Fortsätt, men gör rätt!”. I motionen påtalas att Kunskapsförbundet har höga kostnader
för elever som väljer att gå utbildningar i friskolor eller andra kommuner och att kostnaderna för dessa externa skolplatser borde hanteras av medlemskommunerna istället. Motionärerna yrkar att kommunledningen i samråd med Trollhättan och med direktionen
för Kunskapsförbundet söker att åstadkomma en lösning på frågorna som anförs i motionen. Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-23 att remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet efter dialog med kommunstyrelsens presidium.
I den av medlemskommunerna beslutade förbundsordningen för Kunskapsförbundet
Väst slås det fast att förbundet har tagit över ett helhetsansvar från medlemskommunerna: ”Kommunalförbundet ska överta förbundsmedlemmarnas samtliga lag- och författningsstadgade skyldigheter och befogenheter inom ovan angivna skol- och utbildningsformer. Detta innebär att förbundet även ska ansvara för de skyldigheter som enligt
gällande skollagstiftning, utöver den egentliga undervisningen, åvilar respektive hemkommun avseende olika elevgrupper hemmahörande i förbundsmedlemmarna.”
Kommunledningen arbetar kontinuerligt, tillsammans med Trollhättans stad och i dialog
med Kunskapsförbundet Väst, för att åstadkomma lösningar på förbundets ekonomiska
problem. Förbundets ekonomi är en stående punkt på de ägarsamråd som genomförs flera gånger om året. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer dock inte att det finns en enkel lösning för att komma tillrätta med de ökade kostnader som följer av att elever väljer
dyra utbildningar i friskolor eller andra kommuner. Att begränsa kunskapsförbundets
uppdrag till att vara en ren utförarverksamhet för de egna skolorna och föra över budget
och kostnader för externa skolor till medlemskommunerna bedöms inte leda till lägre
kostnader för kommunen som helhet. En sådan förändring riskerar snarare att skapa en
ökad otydlighet vad gäller organisation och ansvar för gymnasieverksamheten gentemot
såväl kommunfullmäktige som elever och invånare.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-10-23

§ 140

Motion om Fortsätt, men gör rätt!
KS 2019/397
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Lutz Rininsland (V) och Stefan Kärvling (V) har 2019-10-09 inkommit med motionen
”Fortsätt, men gör rätt!”.
Lutz Rininsland presenterade motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Lutz Rininsland (V) och Stefan Kärvling (V), 2019-10-09
Sändlista
Kommunstyrelsen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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