Ärende 17 Begäran om extra medel till vuxenutbildningen,
Kunskapsförbundet Väst KFV

Yrkande
Pandemin har gjort att flera studenter både i gymnasieskolan och på vuxenutbildningen
inte har kunnat slutföra sina studier under den “normala och beräknade” tiden.
Studenterna har jobbat långt mer än halva den treåriga utbildningstiden på distans
hemifrån, inte ens halva skoltiden på plats i skolan. Det har då varit svårt för många
studenter att klara av studierna på det sätt de har velat.
Det har funnits flera moment som helt enkelt inte har kunnat genomföras när man inte
har varit närvarande fysiskt. Hur ska man t ex kunna lära sig att svetsa på distans?
Därför växer behoven av vuxenutbildningen redan i år.
Det finns studenter som går ur 3:an i dagarna och som tänker läsa på
vuxenutbildningen i höst. De har på grund av pandemin missat kurser eller inte fått de
betyg de behöver för att komma in på önskade utbildningar.
När det statliga bidraget (”skolmiljarden”) delades ut för att säkerställa att alla elever
skulle få den utbildning de hade rätt till, trots pandemin, tyckte inte Trollhättan och
Vänersborg att vuxenutbildningen skulle ha del av dessa pengar under 2022. Det var
egentligen mot syftet med pengarna, eftersom Skolverket ansåg att även
vuxenundervisningen skulle få del av statsbidraget. Istället ansåg ägarkommunerna att
det t ex var viktigare att elever i förskoleklasserna och på låg- och mellanstadierna fick
del av “skolmiljarden”.
Kunskapsförbundet äskar 2,2 mkr för att kompensera den utbildningsskuld som
effekterna av pandemin medfört. Vänersborgs kommuns andel uppgår till 835 tkr.
I underlagen till direktionens beslut beskrivs de insatser som förbundet planerar vidta
för de äskade pengarna. Det handlar dels om generella insatser och dels om insatser i
form av individuellt stöd till enskilda elever.
Det prognostiserade årsresultatet för Vänersborg uppgår till 172 mkr. Det är 132 mkr
bättre än budget. Att i ett sådant läge avslå Kunskapsförbundets äskande om extra
medel till vuxenutbildningen ser Vänsterpartiet som helt obegripligt. Och okänsligt.

Vänsterpartiet yrkar att:
Kommunstyrelsen bifaller begäran från Kunskapsförbundet Väst om extra medel till
vuxenutbildningen under 2022.
Vänersborg 2022-06-08

Stefan Kärvling
Vänsterpartiet

James Bucci
Vänsterpartiet

