
  

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande  

Beställning av platser i Kunskapsförbundets vuxenutbildning 

Vid kommunstyrelsens möte 2016-09-14 presenterades en översikt över vilka utbildningsbehov som 

beräknas finnas i vår kommun och vad konsekvenserna blir när beställningar görs enligt analysen resp när 

beställningen uteblir. 

Jag vill här stanna vid en blick på utbildningsplatser som rubriceras som yrkesvux.  

Presentationen pekar på två målgrupper i behov av Gymnasievux- och yrkesvux-platser 

 Personer som har behov av kortare insatser för att bli anställningsbara 

 Personer som har behov av att skaffa sig behörighet för att kunna söka vidare till eftergymnasiala 

studier 

Presentationen är en sammanställning av relevant information från: AMA, Näringsliv, Arbetsförmedlingen, 

Skolverket, Migrationsverket, Regeringskansliet och Kunskapsförbundet Väst (KFV). Beskrivningen av 

arbetsmarknadsläget baseras i huvudsak på uppgifter från arbetsförmedlingen centralt, regionalt och 

lokalt.  

Det finns ett större antal arbetssökande som skulle kunna ha stor nytta av korta utbildningar. Det gäller 

personer utan komplett gymnasieutbildning, med ”fel” utbildning avseende vilka branscher som har brist 

på yrkeskunniga arbetssökande, personer som vill eller borde omskola sig, personer som hotas av att glida 

in i långtidsarbetslöshet. 

Därutöver pekar underlaget från utvecklingskontoret med hela handen på en utmaning som vi måsta ta på 

allvar: Etableringsuppdraget växer kraftigt. Arbetsförmedlingen har uppdraget, men förmedlingen och 

kommunen har ett gemensamt intresse: Vi kan få ett mycket värdefullt tillskott av arbetskraft (och 

skattekraft), men förutsättningen för detta är att integrationen fungerar väl för samtliga nyanlända. 

Arbetsförmedlingens verktyg att bidra till detta är många och troligen även tillräckliga, men då måste det 

finnas utbildningsplatser där de sökande kan kvalificera sig. Dessa platser finns på olika håll och på olika 

nivåer, men det är den gymnasiala vuxenutbildningen och framförallt yrkesvux- samt yrkes-sfi-platser som 

behövs. 

Kunskapsförbundet Väst utbildar ungdomar och vuxna för Trollhättan och för vår kommun Vänersborg. 

Medan finansieringen av ungdomsutbildningen sker genom den mer eller mindre automatiska 

finansieringen, där kommunerna transporterar pengar från den generella statsbidragspåsen vidare ”per 

elev” och utbildningsplats till KFV, så gäller annat för vuxenutbildningen. Kunskapsförbundet är i första 

hand helt beroende av vilken beställning medlemskommunerna lägger varje verksamhetsår. Ingen 

beställning – ingen utbildning, ekvationen är mycket simpel. 

Ytterligare en punkt spelar en stor roll: Eftersom utbildningen sfi (svenska för invandrare), gruv 

(vuxenutbildning på grundskolenivå) och särvux (vuxenutbildning särskolan) är tvingande och därmed går 

först, är konsekvensen att bristande resurser och utebliven finansiering drabbar den gymnasiala 

vuxenutbildningen och yrkesvux samt yrkes-sfi. Därför behövde Vänersborg 2015 i efterhand tillskjuta 3,5 

Mkr till gymnasievux. Gruv och sfi hade ”tagit allt” och 500 utbildningssökande stod i kö utan hopp om att 

KFV kunde starta kurser. Nu finns ett anslag motsvarande detta belopp i MRP för 2017. Avsikten är att 

säkra möjligheten att planera för gymnasievux, som är basorganisationen i förbundets utbud. Men någon 

kommunal beställning av platser för yrkesvux ryms inte inom ramen av anslaget. 



Regeringen inser sambandet mellan utbildningssatsningar och framgång för integrationsarbetet i hela 

landet. Bostad och arbete, arbete och bostad – här är nycklarna för att samhället kan hantera utmaningen 

och möta den stora tillströmningen av flyktingar, så att de nyanlända kan finna sin plats och bidra till en 

fortsatt välfärd för oss alla.  

Regeringen ser alltså sambandet mellan utbildningsinsatser och möjlighet att med framgång kunna söka 

en anställning. Därför finns nu i budgetpropositionen en rad förtydliganden kring det som redan tidigare 

hade förts fram: En tvingande ”rättighetslagstiftning” (gyvux), studiestartsstödet och det nya 

”Kunskapslyftet 2016” (yrkesvux). 

Regeringen är också medveten om att ett antal kommuner tycks ha svårigheter att leva upp till krav på en 

godtagbar volym för dessa efterfrågade utbildningar. Därför väljer regeringen inte bara att föreslå att staten 

skall finansiera en väsentlig ökning av antalet platser för yrkesvux-utbildningen, utan man slår samtidigt 

fast villkoret för att kunna söka och erhålla dessa särskilda satsningar: 

”Regeringen avser att som villkor för att ta del av det utbyggda yrkesvux ställa krav på att 

ansökande kommuner själva finansierar minst motsvarande antal utbildningsplatser.” 

(Prop. 2016/17:1, utgiftsområde 16, sida 203) 

Ord och inga visor. Hur ser det då ut i vår kommun, i kommunerna kring oss?  

På sidan vuxenutbildningfyrbodal.se redovisas läget i våra kommuner: I Uddevalla kan man söka till inte 

mindre än tolv utbildningar. Texten för Trollhättan/Vänersborg lyder: För närvarande finns inga 

yrkesutbildningar på gymnasienivå att söka.  

Det ordnas dock utbildningar: KFV redovisar på sin egen hemsida sex pågående sammanhållna 

yrkesutbildningar. Om Kunskapsförbundet Väst skall kunna ansöka inför 2017 om tilldelning av extra 

resurser för yrkesvux-utbildningar i enlighet med utfästelsen i budgetpropositionen, bör förbundets två 

medlemskommuner omgående besluta sig för vilken beställning man vill göra hos KFV.  

Här behövs dock några klarlägganden: Anslaget som nu finns med i vårt MRP måste anses vara otillräckligt 

om vi ska kunna kvalificera oss för att kunna få ta del av statens pengar på ett optimalt sätt. Därutöver 

kompliceras processen av fördelningsnyckeln som medlemskommunerna verkar vilja behålla som 

riktmärke, idag gäller 60:40 fördelningen för finansieringen av KFV-vuxenutbildningen. 

Vänersborg har sedan i juni ett MRP-beslut, Trollhättan beslutar om sin budget för 2017 i början av 

november. Då finns det två scenarier: Trollhättan ”stannar” vid ett beslut som är motsvarande det som 

Vänersborg redan har klubbat – då går KFV miste om möjligheten att kunna erbjuda yrkesvux-platser över 

huvud taget eftersom det inte finns någon beställning av yrkesvux. Eller också tar Trollhättan ett större 

grepp och kommer fram till ett högre anslag, då borde det betyda att Vänersborg måste komma med ett 

tilläggsanslag. 

Vänersborg borde dock omgående föra samtal med den andra medlemskommunen för att understryka 

behovet att beställa yrkesvux med anledning av Prop. 2016/17:1. Idag är detta så viktigt och samtidigt så 

bråttom att jag kan göra avkall på min syn som jag här i kommunfullmäktige upprepade gånger har 

framhållit: Hela processen borde ske öppet och med bred politisk förankring och alltid bli föremål för ett 

beslut i kommunfullmäktige. 

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande:  

Kan vi räkna med att överläggningar i Vänersborg sker skyndsamt och att vi senast 

i november kan vara framme vid ett beslut som ger Kunskapsförbundet Väst och 

arbetsförmedlingen en chans att ta fram vad som krävs för att en stor och växande 

grupp invånare får det stödet som behövs för att undvika arbetslöshet och 

bidragsberoende? 

 

Lutz Rininsland 

Vänsterpartiet   2016-09-27 


