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Egentligen räcker det med att skriva om två frågor som var av stort intresse. 

Första ärendet var skolmiljarden: ”För att möta den tuffa utmaning som covid-19-
pandemin medför förstärks det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 
kronor 2021. Syftet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att 
kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots 
pandemin.” 

Nej, till förbundet delas inga pengar ut direkt, men 6 miljoner resp 4 miljoner 

kommer till kommunerna Trollhättan resp Vänersborg.  

Vem drabbas mest av pandemin? I första hand studerande som länge haft 

distansundervisning. I andra hand studerande som går sista året på en utbildning och 

skall få examen, slutbetyg, inträdesbiljetten till en högre utbildningsplats eller ta 

första steget ut i yrkeslivet. 

Vilka är dessa? Årskurs 3 på gymnasieskolan, årskurs 9 på grundskolan, vuxna 

studerande. Där finns elever som redan förstår att tiden har blivit för knapp. Extra 

undervisning på lördagar, på påsklovet – det hjälper inte alla. För somliga blir det 

ofullständiga betyg, för andra mycket bra betyg – men inte de bästa, och det är bara 

de bästa som kan få en plats på de mest eftersökta platserna på högskolan. Förlängd 

utbildning till hösten måste nog till. 

För de flesta elever i lägre årskurser borde det vara fullt möjligt att under de 

kommande åren hämta in vad som kan ha försummats. 

Hur tänker Vänersborg vid fördelningen av de 4 miljonerna? Rättvis fördelning! 
Säger man. Tycker inte vi. Förslaget till kommunfullmäktige 28 april lyder: ”Vid en 
fördelning av statsbidraget med antalet 6-15 åringar respektive 16-19 åringar som 
grund kan 2 880 tkr fördelas till barn- och utbildningsnämnden och 1 080 tkr till 
Kunskapsförbundet Väst.” 

I Trollhättan märks ännu tydligare att ledande politiker med en stor räknedosa och 
ännu mindre insikt gick till handling. Även barn i åldern 1-5 ska få bli delaktiga! Och 
fast det är 2 miljoner mer som Trollhättan kan dela ut, blir det bara 1 330 tkr till 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen. (Kommunfullmäktige 29 mars.) 

Den andra punkten som hänger över Kunskapsförbundet är friskolorna.  

Flera aktiva vänsterpartister från Vänersborg deltar i en studiecirkel där vi diskuterar 
just den problematiken som direktionens ledamöter förstår bättre och bättre men 
som uppenbarligen ingen verkar kunna förklara för ledande kommunpolitiker. Det 
kan hänga ihop med att problemet inte kan lösas på det lokala planet, här krävs 
avsevärda förändringar av lagstiftningen. 

Den kommunala skolan och friskolorna driver ifrån varandra, de utvecklas åt olika 
håll, de segregeras. Det hemska är, att skolor där stödbehovet för eleverna är som 
störst ”betalar” till skolor där stödbehovet är undantag för enstaka elever. 
Vänsterpartiet i Vänersborg kommer att påtala detta många gånger framöver. 
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