
Kunskapsförbundets direktion sammanträder tisdag 17 november – ett helt 
digitalt möte för alla ledamöter och ersättare. Lutz Rininsland och Stefan 
Kärvling företräder Vänsterpartiet Vänersborg. 

Plan för utbildning på introduktionsprogrammen 2020/2021  
Studerande som inte uppfyller behörighetskrav till nationella program i 
gymnasieskolan kan söka till något av fyra introduktionsprogram. Planen omprövas 
varje år för dessa fyra program: ”programinriktat val” – ”yrkesintroduktion” – 
”språkintroduktion” och ”individuellt alternativ”. Av planen skall information framgå 
om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. Rätt stöd behöver tas fram 
för varje enskild elev för att uppnå godkända betyg. 

Budget 2021: Mål- och resursplan 2021-2023 
Förbundet kan i princip inte påverka intäktssidan. Förbundsbidraget för eleverna i 
gymnasieskolan bestäms gemensamt av kommunledningen i Trollhättan och 
Vänersborg. Uppdragsavtal för vuxenutbildningen tecknas av medlemskommunerna 
var för sig.  

Vi har på ”hemmaplan” framfört starka synpunkter över att bidraget i grunden borde 
omprövas och rättas till. I andra interpellationer och motioner har vi fört fram vår 
uppfattning att även för vuxna ger varje höjd insats till utbildningar mångdubbelt 
större återbäring, för den enskilde och för samhället. Vi fortsätter vår bevakning av 
förbundets resursbehov, vi vill också att frågorna förs från ”endast kommunalråden” 
upp till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Förfogandeanslag vårterminen 2021  
Stödbehovet skiljer sig från program till program. Även mellan förbundets tre 
gymnasieenheter skiljer sig förutsättningarna. Direktionens kommande beslut är att 
fortsätta med ett extra stöd till enheten Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan.  

Internkontrollplan 2020 
Här en av fyra punkter som kontrollen gäller denna gång:  

”Interkommunala elever”: Trollhättan och Vänersborg har hösten 2020 ca 1400 gymnasielever 
som studerar i andra kommuner eller i friskolor. Kostnaden för dessa elever uppgår till ca 140 miljoner kronor 
under året. Samtidigt har förbundet ca 300 elever från andra kommuner som studerar på Kunskapsförbundets 
gymnasieskolor i Trollhättan och Vänersborg. Intäkterna för dessa elever uppgår till cirka 30 miljoner kronor 
årligen. Det interkommunala området kräver mycket administration för att intäkter och kostnader ska stämma 
och för att lagar och regler ska efterföljas. Denna punkt avser att kontrollera att de administrativa rutinerna är 
tillräckliga för att säkerställa att förbundets intäkter och kostnader för interkommunala elever är enligt 
regelverket.” 

Rapport angående åtgärder och läge i samband med Coronapandemin 
Direktionen informeras regelbundet om hur gymnasieskolorna och 
vuxenutbildningen hanterar situationen. Vårt intryck är att det görs ett bra arbete 
under mycket svåra betingelser. Allmänheten informeras inte tillräckligt bra om hur 
svårt det är att bedriva undervisning för hundratals ungdomar och vuxna med det 
ständiga hotet om smittspridning vid kontakter i samma lokal under långa timmar 
fem dagar i veckan.  
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