
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande  

Bakgrund:  

I minnesanteckningarna från Ägarsamråd för Kunskapsförbundet Väst 13 april 2017 kan man läsa: (§4) 
"Det har uppkommit en fråga om huruvida förbundet ansvara för verksamhet som bedrivs av andra huvudmän än förbundets parter 
(exempelvis friskolor och andra kommuner). Ägarrepresentanterna kan konstatera att: 
* enligt §3 i förbundsstadgarna föreligger inte något sådant ansvar 
* det som förbundets parter avser i §3 är att varje part tar ansvar för sina elever, inom ramen för Kunskapsförbt 
* att det sätt som direktionen hittills har hanterat frågan på är korrekt" 

I §3 i förbundsstadgarna som hänvisas till står det: 
Kommunalförbundet har till ändamål 

att genom mellankommunal samverkan rörande tillhandahållandet av utbildning inom de frivilliga skolformernc 
utbildningskvalitet för ungdomar och studerande i medlemskommunerna, 
• att i samverkan med förbundsmedlemmarna och externa aktörer skapa förutsättningar för ett livslångt lärande, 

1... gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, ...1 
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./... 

Årsredovisningarna visar att all finansiering av utbildningarna sker genom förbundet. Den enda resultatredovisning 
som finns är för verksamheter där förbundet är huvudman. 

Resonemang:  

När man pratar om "sina elever" eller "våra elever" så måste vi i kommunfullmäktige i Vänersborg tänka på alla de 
elever som bor i Vänersborgs kommun. Kunskapsförbundet Väst visar inte hur det går för våra elever. Viss statistik 
går att få fram från SCB. Där visar det sig tex att andelen som är behöriga till högskolestudier har sjunkit med runt 
10%. Motsvarande katastrofsiffror finns inte för Trollhättan, utan där ökar andelen behöriga till högskolestudier 
något. 
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Figur 1: data från SCB. 

Om man inte ska läsa förbundsstadgarna som att förbundet ska uppnå ökad utbildningskvalitet för elever som väljer 
annan huvudman; om man inte ska läsa "samtliga lag- och författningsstadgade skyldigheter och befogenheter inom 
ovan angivna skol- och utbildningsformer" som att vi i kommunfullmäktige ska kunna släppa ansvaret för "våra" 
elever till förbundet om de väljer att utbilda sig hos annan huvudman - då behöver vi här i kommunfullmäktige i 
Vänersborg följa utbildningskvalitet för alla våra elever och vi behöver ändra förbundsordningen så att inte samtliga  
befogenheter flyttats till ett förbund som inte tar ansvaret för alla våra elever. 

Fråga:  

Hur går det med uppdateringen av avtal och förbundsordning så att vi är överens om vilka ansvarsområden som 
ligger på förbundet och vilka som vi ska följa och driva här i kommunfullmäktige? 
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