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Angående motionen "fortsätt men gör rätt!"
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund
Lutz Rininsland och Stefan Kärvling har 2019-10-09 inkommit med motionen ”fortsätt 
men gör rätt!”. 2019-10-23 remitterade kommunfullmäktige motionen till 
kommunstyrelsen. 2020-04-15 återremitterade kommunfullmäktige motionen till 
kommunstyrelsen med hänvisning till oklarheter som framgick av en bilaga.

Motionens innehåll och yrkande
Det framgår att motionen handlar om finansieringen av utbildningsplatser för 
gymnasieelever och det framförs att Kunskapsförbundet Väst har höga kostnader för 
elever som väljer att gå utbildningar i fristående skolor eller i andra kommuner. 
Motionärerna yrkar att kommunledningen i samråd med Trollhättans kommun och med 
direktionen för Kunskapsförbundet Väst söker att åstadkomma en lösning på frågorna 
som anförs i motionen. Motionärerna uppger att motionen begränsar sig till en enda 
fråga, som motionärerna hoppas ska besvaras rätt och leda till att en korrekt lösning 
kommer på plats. Frågan som ställs är följande: ”hur finansieras de utbildningsplatser 
som kommunens elever väljer i andra kommuner och/eller i friskolor”? Därefter föreslår 
motionärerna att friskolornas fakturor ska tillställas kommunens ekonomiavdelning, 
varifrån betalning av fakturorna enligt förslaget ska ske. I och med detta behöver 
Kunskapsförbundet Väst, enligt motionärerna, inte inträda som mellanhand. 

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Till att börja med kan det konstateras att Vänersborgs kommun lämnat över 
huvudmannaskapet för gymnasieskolan till Kunskapsförbundet Väst. Det framgår av 
förbundsordningen att Kunskapsförbundet Väst ska överta förbundsmedlemmarnas 
samtliga lag- och författningsstadgade skyldigheter och befogenheter för 
gymnasieskolan. En huvudman är ytterst ansvarig för den skolform som bedrivs och 
förväntas kunna rikta de resurser som krävs för att säkra en god utbildning i den aktuella 
skolformen. Det är inte möjligt att ha ett delat huvudmannaskap för gymnasieskolan. 
Kunskapsförbundet Väst är alltså inte någon ”mellanhand”, som motionärerna anför, 
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utan en huvudman för den aktuella verksamheten. I och med att Vänersborgs kommun 
inte är huvudman för gymnasieeleverna i kommunen är det inte heller möjligt för 
Vänersborgs kommun att betala fakturor för utbildningsplatser som dessa elever väljer 
vid friskolor eller i andra kommuner. Kommunen får helt enkelt inte betala andras 
fakturor. 
Kommunens elever i gymnasieåldern har möjlighet att söka sig till program vid såväl 
fristående skolor som till program som erbjuds i andra kommuner, oavsett om 
Kunskapsförbundet Väst erbjuder samma program eller inte. När bidrag för 
gymnasieutbildning vid en fristående skola ska fastställas ingår dock alla utbildningar 
som erbjuds i egen regi i jämförelseunderlaget. Den s.k. riksprislistan tillämpas då det 
gäller utbildningar som inte erbjuds i egen regi. Av den statliga utredningen om bidrag 
på lika villkor framgår bland annat följande.  Den kommunala resursfördelningen sker 
genom budgeten. I den ingår inte bara resurser för den gymnasieutbildning som 
kommunen själv anordnar – i egen verksamhet eller medverkan i kommunalförbund – 
utan också kostnader för annan utbildning som ingår i kommunens utbud av 
gymnasieutbildning. I det senare fallet avses t.ex. utbildning som anordnas av en annan 
kommun genom ett samverkansavtal eller till följd av att gymnasieskolan ingår i en för 
två eller flera kommuner gemensam nämnd. För att likabehandlingsprincipen ska få 
fullt genomslag anser utredningen att alla utbildningar som en kommun erbjuder bör 
ingå i jämförelseunderlaget när bidrag för gymnasieutbildning vid en fristående skola 
ska fastställas. Det betyder att riksprislistans tillämpningsområde blir mindre eftersom 
den bara ska tillämpas ifråga om bidrag till utbildningar som kommunen inte själv 
erbjuder (SOU 2008:8, s.122).

Sammanfattningsvis kan konstateras att utbildningsplatser som elever väljer vid 
friskolor eller i andra kommunen finansieras på samma sätt oavsett om kommunen är 
huvudman för gymnasieskolan eller om huvudmannaskapet för gymnasieskolan lämnats 
över till ett kommunalförbund. Det är inte möjligt för Vänersborgs kommun att, i 
enlighet med förslaget i motionen, betala fakturor för Kunskapsförbundet Väst som är 
huvudman för gymnasieskolan. Mot bakgrund av ovanstående bedömer 
kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska avslås.

Beredning
Motionen har efter återremiss beretts av jurist vid kommunstyrelseförvaltningen.

Pernilla Bertilsson
Chef, Juridiska avdelningen

Bilagor
Motion om ”fortsätt men gör rätt!”
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Beslut i kommunfullmäktige 2019-10-23, § 140
Beslut i kommunfullmäktige 2020-04-15, § 45
Yrkande om återremiss från Benny Augustsson

Sändlista
Lutz Rininsland och Stefan Kärvling


