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§ 42 Dnr 2022-000039 

Remiss - Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den 
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och 
skatteväxlingen som gjordes då. Sedan 1999 erbjuder därför regionen 
naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag, vilket regleras i ett 
samverkansavtal som sedan dess har förnyats med jämna mellanrum. 

Det nya avtalet kommer att gälla från och med 2023-01-01 till och med 2026-
12-31. Se bilaga Remiss omarbetat förslag till samverkansavtal.

Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna 
Lantbruk, Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning och Naturturism. 
Inriktningarna leder till olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det 
nationella fyraåriga programmet för Skog, Mark och Djur inom 
gymnasiesärskola.   

Utbildningarna bedrivs på regionens skolor: 

Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt 
gymnasiesärskola. Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt 
Naturturism.  

Uddetorp, med inriktningen Lantbruk. Hästutbildningarna är samlade på 
Axevalla utanför Skara.  

De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av 
regionen och till hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För elever 
i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela utbildningskostnaden. Elever kan 
läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig 
eller privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen 
elevens hemkommun för den kostnad som överstiger vad kommunen annars 
skulle ha betalat om eleven hade läst på en skola i regionens regi. 

Den 2 september 2021 hölls ett dialogmöte mellan kommuner i Fyrbodal, 
VästKom och VGR. Där framfördes fyra förslag till förändringar som eventuellt 
skulle förbättra förutsättningarna för kommunerna i Fyrbodal. Förslagen 
utreddes och resultatet blev att ingen av dessa förslag var genomförbara. 

Se bilaga ” Svar på fyra frågor” 
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Avtalet är inte gynnsamt för kommunerna i Fyrbodal då de flesta elever som 
läser Naturbruksutbildningen gör det på de friskolor som tagit över efter 
nedläggningen av Dingle, Nuntorp och Strömma.  

Munkedal har idag två elever som läser på regionens skolor, två elever som 
läser på skolor utanför regionen och tio som läser på Dinglegymnasiet. 
Statistik visar att den fördelningen har varit liknande sedan friskolorna 
etablerade sig.  

Avtalet är gynnsamt för kommunerna om elever läser på regionens skolor och 
utanför regionen. För övriga kommunalförbund inom VGR är avtalet gynnsamt 
då regionens skolor är belägna i närheten av dessa kommuner.  

Om inget avtal kommer till stånd åligger det varje kommun att tillhandahålla 
Naturbruksutbildning med sex inriktningar. Det är dyra utbildningar och det 
finns i dagsläget ingen närliggande kommun som erbjuder hela utbudet. De 
närliggande privata aktörerna erbjuder Lantbruk, Hästhållning, Djurvård och 
Trädgård.  

VGR finansierar även andra verksamheter som kommer Munkedal till gagn. 

Munkedal erhåller ca 3 mnkr i bidrag från VGR per år fördelat på Skapande 
skola, Kulturskola, Bibliotek, Si-medel och Folkhälsomedel.     

Beslutsunderlag 
Beslut BOUN 2022 § 22 med bilaga 
Tjänsteskrivelse 
Omarbetat förslag till samverkansavtal om  naturbruksutbildningar 
Svar på fyra frågor kring nytt samverkansavtal (002) 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta barn- och utbildningsnämndens yttrande 
som remissvar.     

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens förslag till 
beslut och finner att kommunstyrelsens beslutar enligt barn- och 
utbildningsnämndens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedan yttrande som remisssvar: 

Det gällande avtalet mellan Västra Götalandsregionen och regionens 49 
kommuner gäller till 31 december 2022. Det ska ersättas med ett nytt avtal 
som ska gälla från 1 januari 2023. I både det nuvarande och i det nya 
förslaget står kommunerna för 50 % och regionen 50 %.  
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För skolor som ligger utanför Västra Götalandsregionen betalar Västra 
Götalandsregionen oavsett om skolan drivs som fristående enhet eller i 
offentlig regi. Det innebär att naturbruksutbildningar som bedrivs av 
fristående enhet inom regionen behandlas annorlunda än fristående enheter 
som bedrivs utanför regionen. 

Grunden för detta är en skatteväxling mellan kommunerna och regionen där 
skatt från kommunerna överförs till regionen samtidigt som regionen tar över 
kommunernas ansvar för naturbruksutbildningar.  

Regionfullmäktige har beslutat att koncentrera utbildningarna till färre platser 
inom regionen. De tre skolor som regionen valde att lägga ner, har alla tre 
återuppstått som friskolor. Dessutom har det startats upp 
naturbruksutbildningar på andra orter inom regionen. Därmed bör det också 
vara ett ansvar för regionen att ersätta dessa skolor.  

Munkedals kommun menar att det ur rättvisesynpunkt och för att inte 
missgynna enskild fristående skola eller de kommuner som har många elever 
på fristående enheter ska regionen betala för studerande även på fristående 
skolor.  

Att ersättning sker på samma sätt som för studerande på regionens egna 
naturbruksutbildningar och för studerande som läser på skolor utanför Västra 
Götalandsregionen.  

Protokollsanteckning 
Ärendet justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 

VästKom och Västra Götalandsregionen, som remissvar 
Rektor för gymnasieutbildningen i Munkedal, för kännedom 
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