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Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023–
2026. 
 
Välfärdsnämnden uppdrar åt kommundirektör att underteckna samverkansavtalet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung 
i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionsbildningen 
och den skatteväxling som gjordes då.  
 
Nuvarande samverkansavtal utgår den 31 december 2022. Med anledning av detta 
har ett nytt avtal arbetats fram och remitterats till berörda under våren 2022. Den 6 
april 2022 § 69 antog välfärdsnämndens förvaltningens yttrande till VGR i frågan. 
 
Jämfört med det förslag på avtal som remitterades under våren 2022 har endast 
några tekniska justeringar gjorts i syfte att ytterligare förtydliga parternas ansvar 
och för att koordinera texten med gällande regelverk. En skrivning har tillkommit 
i avtalet gällande ekonomiskt utfall för enskild part och att en utvärdering ska 
tillsättas så snart avtalet träder i kraft i syfte att lämna förslag på en modern och 
rättvis ekonomisk fördelningsmodell.  
 
Förvaltningen bedömer att ett samverkansavtal om naturbruksutbildningar gynnar 
alla berörda parter och föreslår därför att välfärdsnämnden godkänner avtalet. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 9 juni 2022 
 Samverkansavtal om naturbruksutbildningar  

 
 
 
Päivi Malmsten Elin Rosén 
Sektorschef Administrativ chef
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Slutgiltig avtalsversion 

1. Allmänt 

Detta samverkansavtal om naturbruksbruksutbildningar tecknas mellan Västra 

Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, och benämns nedan 'avtalet'. 

De utbildningar som avses i avtalet arrangeras av Västra Götalandsregionens 

naturbruksförvaltning. Naturbruksförvaltningen styrs av naturbruksstyrelsen, som får sitt 

årliga uppdrag av regionutvecklingsnämnden. Enligt uppdraget ska naturbruksstyrelsen, 

utöver utbildningarna, även tillhandahålla kompetenscentra till gagn för yrkesverksamma, 

elever och studerande inom naturbruksområdet. 

VästKom är kommunernas gemensamma samverkansaktör i Västra Götaland och kan biträda 

eller företräda kommunerna i syfte att utveckla samverkan mellan kommunerna och andra 

länsorgan såsom Västra Götalandsregionen. VästKoms roll i detta sammanhang är att 

underlätta för avtalsparternas samverkan och gemensamma ansvarstagande. 

1.1 Avtalsparter 

Avtalsparter i avtalet är var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland ('kommunerna') 

och Västra Götalandsregionen ('regionen'). I avtalet benämns kommunerna och regionen 

gemensamt som 'parterna'. Avtalet gäller under förutsättning att samtliga parter beslutar att 

teckna avtalet. Parterna avgör själva var i respektive organisation beslutet fattas, eller om 

beslutet ska fattas i kommungemensamma organ. 

1.2 Omfattning 

Avtalet omfattar naturbruks programmet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar 

inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen Programinriktat val och 

Yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 

Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna: 

• 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. 

Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter. 

För de fall att regionen ändrar inriktning inom naturbruksprogrammet vid en eller flera 

skolenheter, eller beslutar att bedriva naturbruksutbildning vid ytterligare skolenhet ska 

samtliga villkor i detta avtal gälla för sådan utbildning. 

Avtalet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands kommuner. 

Avtalet berör även kommunernas information- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot 

presumtiva elever och studerande. 
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Slutgiltig avtalsversion 

1. 7 Termer och begrepp 

Regionen anordnar utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. På gymnasial nivå 

anordnas utbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildning. 

På eftergymnasial nivå anordnar regionen även yrkeshögskoleutbildningar (Yh) inom 

naturbruksornrådet, men dessa regleras inte genom detta avtal. 

Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna Lantbruk, 

Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning och Naturturism. Inriktningarna leder till 

olika yrkesutgängar. Regionen anordnar även det nationella fyraåriga programmet för Skog, 

Mark och Djur inom gymnasiesärskolan. 

Därutöver anordnar regionen introduktionsprogrammen Programinriktat val och 

Yrkesintroduktion för att erbjuda elever utan gymnasiebehörighet möjligheter att läsa till ett 

nationellt program, eller söka en anställning. Programinriktat val (IMVNB) och 

Yrkesintroduktion (IMYNB) kan utformas för en grupp elever eller för en enskild elev. 

Med elever avses i avtalet personer som har antagits till någon av de gymnasieutbildningar 

som detta avtal omfattar. På motsvarande sätt avser studerande personer som antagits till 

någon av vuxenutbildningarna i avtalet. 

Parterna är överens om att de termer som används för att dela in och beskriva ovan nämnda 

program och utbildningar kan komma att ändras enligt nationella beslut, utan att avtalet 

behöver tecknas om. I de fall väsentliga förändringar blir aktuella ska parterna uppta 

förhandlingar. 

2. Ekonomi 

Naturbruksutbildningarna ska bedrivas i en effektiv och rationell organisation präglad av hög 

kvalitet och god ekonomisk hushållning. Transparens och tydlighet är viktigt för förtroendet 

mellan parterna. 

2.1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

Regionen erbjuder kommunerna gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolan, till 

självkostnadspris. Kostnaderna för gymnasieskolans naturbruksprogram skiljer sig mellan 

inriktningarna, varför varje inriktning har sitt eget pris. Priserna för gymnasieskolans 

naturbruksprogram, och introduktionsprogram, beräknas enligt gymnasieförordningens 13 

kap. 3 § och fastställs varje år av regionen efter samråd med kommunernas representanter i 

Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 nedan). Priserna ska vara fastställda senast den 10 december 

året innan de börjar gälla. 

Kostnaderna för skolornas elevinternat ingår inte i beräkningen av priset, utan faktureras 

berörda vårdnadshavare separat. 

5 

Page 104 of 327



Slutgiltig avtalsversion 

Västra Götaland, fakturerar kommunen resterande del av kostnaden till regionen. Fakturan ska 

vara regionen tillhanda senast 31 december avseende hästterminen och 30 juni avseende 

vårterminen. 

2.2 Vuxenutbildning 

Regionen erbjuder kommunerna vuxenutbildningar inom naturbruksområdet på gymnasial 

nivå till självkostnadspris, beräknat enligt samma principer som för gymnasieskolan. 

För studerande i vuxenutbildning står kommunen för hela utbildningskostnaden och betalar 

per genomförd kurspoäng. 

När en ansökan till vuxenutbildning i regionens regi har gjorts ska kommunen enligt 20 kap. 

21 § skollagen skyndsamt skicka ansökan till regionen och bifoga ett yttrande. 

Den studerande betalar själv kostnader för resor, litteratur och annan utrustning som behövs 

för utbildningen. 

Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. För studeranden 

som påbörjar utbildningen efter dessa datum sker terminsdebiteringen vid efterföljande 

månadsskifte. 

I de fall en studerande avbryter utbildningen debiteras kommunen en administrativ avgift som 

motsvarar kostnaden för tre veckors studier i den studerandes takt, oavsett hur lång tid efter 

att den studerande avbryter utbildningen, och därefter krediteras kommunen för de poäng som 

den studerande inte genomfört. 

Vid behov kan en kommun själv, eller i samverkan med andra kommuner, avtala med 

regionen om vuxenutbildningar som uppdrag eller utanför ordinarie utbud. 

3. Parternas ansvar 

Parterna är överens om att allt arbete inom ramen för avtalet ska ta sin utgångpunkt i det bästa 

för eleverna och de studerande samt för de personer som söker till utbildningarna. 

Parterna avser att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för utvecklingen av 

naturbruksutbildningarna. 

3.1 Gemensamt ansvar och samverkan 

Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk tillkom på kommunkollektivets 

önskemål när samverkansavtalet för åren 2019-2022 togs fram. Samrådet och ledningsrådet 

syftar till att underlätta det gemensamma ansvarstagandet och samverkan mellan parterna. De 

ska fortsatt arbeta med detta avtal. Regionen ansvarar för administrativt stöd till samrådet och 

ledningsrådet. 
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Regionen ansvarar för att elever från alla kommuner i Västra Götaland erbjuds ett allsidigt 

utbud av naturbruksutbildningar. 

Regionen ansvarar för antagning av elever till utbildningarna. 

Regionen ansvarar för att stämma av vilka elever som påbörjat gymnasieutbildning den 15 

september på hästterminen och den 15 februari på vårterminen. 

Regionen ansvarar för extra anpassning och särskilt stöd till elever enligt vad som anges i 3 

kap. 5 § skollagen. I de fall en elev har behov av ytterligare stöd, utöver detta, kan regionen 

och kommunen träffa en överenskommelse om tilläggsbelopp. Det kan exempelvis handla om 

kostnader för en elevassistent. 

Regionen ska informera berörd kommun om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är 

frånvarande i betydande utsträckning. 

Regionen ska inom 14 dagar informera berörd kommun om en elev avbryter utbildningen. 

3.3 Kommunens ansvar 

Kommunen har ansvaret för att dess ungdomar erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. 

Kommunen ansvarar för att möjliggöra och underlätta för regionen att delta i informations 

och marknadsföringsaktiviteter på samma villkor som övriga anordnare av 

gymnasieutbildningar. 

Kommunen ansvarar för att inför gymnasievalet lämna uppdaterad information till sina grund 

och särskoleelever om naturbruksutbildningarna som avses i avtalet. 

Kommunen ansvarar för att vid terminsstart informera regionen om elevers behov av stöd, 

enligt vad som anges i 3 kap. 12 j skollagen. Informationen syftar till att ge eleverna det 

stöd de behöver och en god start på utbildningen. 

Kommunen ansvarar för att informera regionen om naturbruksutbildningar anordnas i egen 

regi, eller om samverkansavtal för utbildningar på naturbruksområdet tecknas med annan 

kommun eller region. Informationen ska lämnas till regionen eller kommunernas 

representanter i Ledningsråd Naturbruk senast terminen före det att utbildningarna planeras 

starta, för att tas upp på nästkommande möte i ledningsrådet. 

Kommunens betalningsansvar kvarstår för de elever som antagits eller påbörjat en utbildning 

till dess att eleven fullföljt sin utbildning, även om utbildningen blir förlängd eller om avtalet 

upphör att gälla. 
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