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 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
DATUM Tisdagen den 22 februari 2022, klockan 08.30 – 16.00 
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Ledamöter  Ersättare  
Morgan E Andersson (C) Peter Ljungdahl (C) 
Eva Pärsson (M) Vakant (MP) 
Daniel Jensen  (KD Jörgen Eriksson (KIM) 
Michael Melby (S) Thomas Hagman (S) 
Ulf Rexefjord (SD) Liselott Hassel (SD) 

 
Övriga 
Karl-Olof Petersson kommunchef 
Ingrid Engqvist chefssekreterare 

 

• Sammanträdet öppnas  

• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

• Val av justerare – Daniel Jensen (KD)  
Val av ersättare för justerare – Michael Melby (S)  

• Tidpunkt för protokollets justering – 23 februari 2022, klockan 16.00 
 
Ärenden  
 
Nr Rubrik Kommentar Sida 
1  Ansökan om drift- och hyresbidrag för föreningen 

Support Group Mellerud 
 

Dovile Bartuseviciute, kl. 08.35 3 

2  Svar på remiss – Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 
 

Anders Pettersson, kl. 08.50 
 

39 

3  Personalfrågor  
 
 

Ulrika Granat, kl. 09.30 60 

4  Aktuella frågor 
 
 

 61 

5  Rapporter 
 
 

 62 

6  Hållbar platsutveckling Kroppefjäll/Dals Rostock - 
lägesrapport 
 

Magnus Olsson, kl. 10.30 
Eva Petrén 

63 

7  Studiebesök/information om utveckling av 
verksamheten vid Karolinen, Dals Rostock 
 

Magnus Olsson, kl. 11.00 
Erik Josefsson 
 

64 

8  Företagsbesök 
 
 

Jenni Hagman, kl. 13.00 65 
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9  Aktuell information - Dalslands Sparbank 

 
 

Magnus Olsson, kl. 15.30 66 

 
 
 
Ordföranden 
 / 
  Chefssekreterare 
 
  

2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

röRConncNINGSIISTA

2022-02-15

ARENDE 2 Dnr KS 2022/43

Svar på remiss - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att avge yttrande över remissen
Samverkansavtal för naturbruksutbildningar enligt föreliggande förslag

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 regionbildningen och den
skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu
gällande samverkansavtal gäller under perioden l januari 2019 till 31 december 2022.

Västkom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.

Det nya förslaget innebär i korthet att

o Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den 31

december 2026,

r Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.

. Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.

Melleruds kommun hade gärna i avtalet sett någon form av ekonomisk kompensation för den
uteblivna subventionen när elever väljer naturbruksprogram som bedrivs som friskola (inom
regionen).

Trots att detta saknas väljer ändå Melleruds kommun att ställa sig bakom avtalet, då
kommunen anser det angeläget att säkra och utveckla kompetensförsörjningen till en för
Västsverige viktig näring.

Melleruds kommun ser det som angeläget att finansieringsprinciperna tidigt i den kommande
avtalsperioden får en grundlig genomlysning, Inte minst gäller detta subventionen av sådan
naturbruksutbildning som bedrivs utanför länet.

Beslutsunderlag

r Remiss - samverkansavtal för naturbruksutbildningar Regionstyrelsen/
Västra Götalandsregionen

o Kultur- och utbildningsförvaltningens/presidiets tjänsteskrivelse med förslag till yttrande
o Förslag till yttrande.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
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Kommunstyrelsen

Svar på remiss - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att avge yttrande över remissen

Samverkansavtal ft)r naturbruks utbildninga r enl igt föreliggande forslag

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 regionbildningen och den
skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu
gällande samverkansavtal gäller under perioden l januari 2019 till 31 december 2022.

Västkom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.

Det nya förslaget innebär i kofthet att

. Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den 31

december 2026.

r Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.

. Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.

Melleruds kommun hade gärna i avtalet sett någon form av ekonomisk kompensation för den
uteblivna subventionen när elever väljer naturbruksprogram som bedrivs som friskola (inom
regionen).

Trots att detta saknas väljer ändå Melleruds kommun att ställa sig bakom avtalet, då
kommunen anser det angeläget att säkra och utveckla kompetensförsörjningen till en för
Västsverige viktig näring.

Kommunen ser det som angeläget att finansieringsprinciperna tidigt i den kommande
avtalsperioden får en grundlig genomlysning. Inte minst gäller detta subventionen av sådan
naturbruksutbildning som bedrivs utanför länet,

Beslutsunderlag

. Remiss - samverkansavtal för naturbruksutbildningar Regionstyrelsen/
Västra Götalandsregionen

. Kultur- och utbildningsförvaltningens/presidiets tjänsteskrivelse med förslag till yttrande

. Förslag till yttrande.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-02-14 KS 2022143

Sida
1 (3)

Bankgiro
s502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se40
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl-Olof Petersson

Kommunchef
0530-181 05

karl.olof. petersson@mellerud.se

Beslutet skickas till
Reg ionstyrelsen/Västra Göta la ndsreg ionen

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-02-14 K52022143

Sida

2 (3)
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MELLERUDS
KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n

Datum Diarienummer
2022-02-t4 K52022143

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Regionsstyrelsen
Västra Götalandsregionen

Yttrande över remiss - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Avtalets omfattning

Avtalet som avses i avtalet arrangeras av Västra götalandsregionens naturbruksförvaltning och
omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskola n, motsvarande utbildninga r inom
gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen programinriktat val och yrkesintroduktion,
samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.

Synpunkter

I Melleruds kommun är lantbruksnäringen mycket betydelsefull med ett stort antal
verksamheter med ett kontinuerligt behov av kompetensförsörjning. Västra Götalandsregionen
har påtagit sig ansvaret att bedriva naturbruksutbildningar. Melleruds skattekollektiv
finansierar naturbruksutbildningarna i Västra Götalandsregionen genom skatteväxling. I
dagsläget arrangerar Västra Götalandsregionen ingen naturbruksutbildning i Melleruds närhet
eller i delregionen Fyrbodal.

Västra Götalandsregionen har i dagsläget endast en elev från Mellerud. En trolig orsak till
detta är avståndet till naturbruksutbildningarna i Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp. Som
jämförelse har Mellerud 21 elever inskrivna på Nuntorps naturbruksutbildning som bedrivs i

Melleruds närhet.

Melleruds skattekollektiv finansierar genom skatteväxling de naturbruksutbildningar som har
Västra Götalandsregionens som huvudman. När elever från Melleruds kommun väljer
Nuntorps naturbruksutbildning eller annan friskola i kommunens närhet får kommunens
skattekollektiv betala för naturbruksutbildningar Wå gånger, eftersom Västra
Götalandsregionens subventioner till kommunen inte omfattar friskolor belägna inom länet.

Det faktum att Västra Götalandsregionen inte tillhandahåller någon utbildning i vår delregion
och inte lyckas locka elever från Mellerud till sina utbildningar medför en väsentligt högre
kostnad för Melleruds kommun när det handlar om naturbruksutbildningar.

Naturbruksavtalet syftar till att'hlla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till
moderna naturbruksutbildningar med hög kvalitet till självkostnadspris". Melleruds kommun
hade gärna i avtalet sett någon form av ekonomisk kompensation för den uteblivna
subventionen när elever väljer naturbruksprogram som bedrivs som friskola (inom regionen).
Trots att detta saknas väljer ändå Melleruds kommun att ställa sig bakom avtalet, då
kommunen anser det angeläget att säkra och utveckla kompetensforsörjningen till en för
Västsverige viktig näring.

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148842
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MELLERUDS
KOMMUN

Morgan E Andersson
Komm unstyrelsens ordförande

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2022-02-t4 KS ZO22l43

Karl-Olof Petersson

Kommunchef
0530-181 05
karl.olof. petersson@ mellerud.se

Sida

2 (2)

Kommunen ser det som angeläget att finansieringsprinciperna tidigt i den kommande
avtalsperioden får en grundlig genomlysning. Inte minst gäller detta subventionen av sådan
naturbruksutbildning som bedrivs utanför länet.
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KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsforvaltningen

Datum Diarienummer
2022-0r-78 KUN 2022122

Sida

1 (2)

Bankgiro
ss02-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kultur och utbildningsnämnden

Tjä nsteskrivelse - samverkansavtal för
natu rbru ksutbi Id ni ngar

Förslag till beslut

Förvaltningschefen redovisar remissvaret för samverkansavtalet för naturbruksutbildningar
Kultur och utbildningsnämnden beslutar att godkänna remissvaret.

Bakgrund

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 regionbildningen och den

skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu

gällande samverkansavtal gäller under perioden l januari 2019 till 31 december 2022.

Västkom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.

Det nya förslaget innebär i korthet att:

. Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den 31 december

2026.

. Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.

. Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.

Sammanfattning - Förvaltningschefen informerar om remissvaret

Melleruds kommun hade gärna i avtalet sett någon form av ekonomisk kompensation för den

uteblivna subventionen när elever väljer naturbruksprogram som bedrivs som friskola (inom

regionen). Trots att detta saknas väljer ändå Melleruds kommun att ställa sig bakom avtalet, då

kommunen anser det angeläget att säkra och utveckla kompetensförsörjningen till en för
Västsverige viktig näring.

Kommunen ser det som angeläget att finansieringsprinciperna tidigt i den kommande
avtalsperioden får en grundlig genomlysning. Inte minst gäller detta subventionen av sådan

naturbruksutbildning som bedrivs utanför länet.

Postadress
Melleruds kommun

Kultur- och utbildningsförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se44
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MELLERUDS
KOMMUN

Beslutsunderlag

o Remiss - samverkansavtal för naturbruksutbildningar
Reg ionstyrelsen/Västra Göta la ndsreg ionen

o Remissvar

Beslutet skickas till

Diariet
Kom m u nstyrelseförva ltni ngen

Mellerud 2022-02-08

Anders Pettersson
Förvaltningschef

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
2022-0r-19 KUN 2022122

Sida
2 (2)
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MELLERUDS
KOMMUN

2027-02-0r
Västra Götala ndsreg ionen
Regionstyrelsen

Remissvar

Dnr RS 202L-01216

Samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Avtalets omfattning

Avtalet som avses i avtalet arrangeras av Västra götalandsregionens naturbruksförvaltning och

omfatta r naturbru ksprogrammet inom gym nasieskola n, motsva ra nde utbild ninga r inom
gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen programinriktat val och yrkesintroduktion,
samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.

Synpunkter

I Melleruds kommun är lantbruksnäringen mycket betydelsefull med ett stort antal
verksamheter med ett kontinuerligt behov av kompetensförsörjning. Västra Götalandsregionen
har påtagit sig ansvaret att bedriva naturbruksutbildningar. Melleruds skattekollektiv finansierar
naturbruksutbildningarna i Västra Götalandsregionen genom skatteväxling. I dagsläget
arrangerar Västra Götalandsregionen ingen naturbruksutbildning i Melleruds närhet eller i

delregionen Fyrbodal,

Västra Götalandsregionen har i dagsläget endast en elev från Mellerud. En trolig orsak till detta
är avståndet till naturbruksutbildningarna i Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp. Som jämförelse

har Mellerud 21 elever inskrivna på Nuntorps naturbruksutbildning som bedrivs i Melleruds

närhet.

Melleruds skattekollektiv finansierar genom skatteväxling de naturbruksutbildningar som har
Västra Götalandsregionens som huvudman. När elever från Melleruds kommun väljer Nuntorps
naturbruksutbildning eller annan friskola i kommunens närhet får kommunens skattekollektiv
betala för naturbruksutbildningar Wå gånger, eftersom Västra Götalandsregionens subventioner
till kommunen inte omfattar friskolor belägna inom länet.

Det faktum att Västra Götalandsregionen inte tillhandahåller någon utbildning i vår delregion
och inte lyckas locka elever från Mellerud till sina utbildningar medför en väsentligt högre
kostnad för Melleruds kommun när det handlar om naturbruksutbildningar.

Naturbruksavtalet syftar till att 'hlla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till
moderna naturbruksutbildningar med hög kvalitet till självkostnadspris". Melleruds kommun
hade gärna i avtalet sett någon form av ekonomisk kompensation för den uteblivna
subventionen när elever väljer naturbruksprogram som bedrivs som friskola (inom regionen)
Trots att detta saknas väljer ändå Melleruds kommun att ställa sig bakom avtalet, då

kommunen anser det angeläget att säkra och utveckla kompetensförsörjningen till en for
Västsverige viktig näring.

Postadress: 464 BO MELLERUD. Besöksadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-lB0 O0 Fax: 0530-181 01

E-post: kommunen@mellerud.se Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Plusgiro: LI 74 4O-B Orgnr: 212 000-148846



MELLERUDS
KolrlllUN Yttrande

Kommunen ser det som angeläget att finansieringsprinciperna tidigt i den kommande
avtalsperioden får en grundlig genomlysning. Inte minst gäller detta subventionen av sådan

naturbruksutbildning som bedrivs utanför länet.

Melleruds kommun 2OZL-02-0L

Anders Pettersson
Kultur- och utbildningschef
Melleruds kommun

Anna Sanengen
Ordf. Kultur och utbildningsnämnden
Melleruds kommun
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2022-Ot-18

Diarienummer RS 2021-01216

Remiss - Samverkansavtal för
n atu rb ru ksutbi ld n i nga r
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal for naturbruksutbildningar mellan Västra

Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung
i den ansvarsfordelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen
och den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har fornyats med jämna

mellanrum och rru gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 jawari 2019

till3l december2022.

VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett fiirslag på nytt samverkansawal for
naturbruksutbildningar att gälla från den I ianuari2023.

Arbetet med det nya forslaget började under hösten 2020 med en utvärdering av det

nu gällandet avtalet. Alla kommuner erbjöds då möjlighet att lämna synpunkter och

örslag via de representanter som kommunalfijrbunden sarnt Göteborgs stad har i
samverkansorganet Ledningsråd Naturbruk.

Under vären202l presenterades ett örslag baserat på utvärderingen och de önskemål

som forts fram sedan det nu gällande avtalet trädde i kraft. Innan forslaget skickades
på remiss ville samverkansolganet Politiskt Sarnråd Naturbruk att fler alternativ fiir
avtalets framtida utformning skulle undersökas. Därefter har ett antal dialoger örts
och möjliga alternativ utretts i samarbete mellan VästKom och VGR. Resultatet är

versionen som vi nu skickar på remiss till er. Det nya forslaget innebär i korthet att:

r Avtalet fortsätter attvara tidsbegränsat och ska gälla från I januari 2023 till
den 3l december2026.

r Avtalstexten ska varclättare att forstå och är samlad i ett dokument.
o Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.

I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal. Arbetet under 2021

avseende alternativa utformningar av avtalet spräckte den ursprungliga tidplanen. För
att ett nytt samverkansavtal ska hinna beredas och undertecknas 2022har tidsftinstret
fiir att svara på denna remiss därfor begränsats till åtta veckor. Vi hoppas att ni ändå

har möjlighet att svara, och att det finns örståelse fijr den korta svarstiden. För att ett
nytt samverkansavtal for naturbruksutbildningar ska kunna träda i kraft krävs alla
ferntio parters undertecknande.

Y5TVASTRA
GÖTALAN DSREC ION ENY
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^o5a svarar nr
Svar på remissen ska ha inkommit senast den 18 marc 2022. Svaret ska vara döpt
med nämnden/styrelsens namn och skickas in i Word-format till
regionstvrelsen@vsregion.se. Ange diarienummer RS 2021-{1216 i ämnesraden.

Ange även kontaktperson fiir ert remissvar.

Planen framåt
Svaren sammanställs av VGR efter att remissperioden är slut. De blir ett underlag i
beredningen av ett slutgiltigt avtalsforslag i Ledningsråd Naturbruk, där VästKom
och representanter fiir kommunerna deltar. Det slutgiltiga avtalsforslaget lämnas till
Politiskt Samråd Naturbruk som tar ställning på mötet 26 april. Om representanterna

for partema är överens skickas avtalet därefter ut ör beslut och undertecknande i
kommuner och region. Beredningen lor hållbar utveckling (BHU) hålls informerat.

Frågor besvaras av Robin Kalmendal på Koncernstab regional utveckling, VGR:
lob i n. kal nrendal (@v gregion.se

Sändlista:

Ale kommun

Alingsås kommun

Bengtsfors kommun

Bollebygds kommun

Borås kommun

Dals-Eds kommun

Essunga kommun

Falköpings kommun

Färgelanda kommun

Grästorps kommun

Gullspångs kommun

Göteborgs kommun

Götene kommun

Herrljunga kommun

Hjo kommun

Härryda kommun

Karlsborgs kommun

Kungälvs kommun

Lerums kommun

tidköpings kommun

Lilla Edets kommun

Lysekils kommun

Mariestads kommun

Marks kommun

Melleruds kommun

Munkedals kommun

Mölndals kommun

Orust kommun

Partille kommun

Skara kommun

Skövde kommun

Sotenäs kommun

Stenungsunds kommun

strömstads kommun

Svenljunga kommun

Tanums kommun

Tibro kommun

Tidaholms kommun

Tjörns kommun

Tranemo kommun

Trollhättans kommun

Töreboda kommun

Uddevalla kommun

Ulricehamnskomm un

Vara kommun

Vårgårda kommun

Vänersborgs kommun

Åmåls kommun

öckerö kommun

Boråsregionen

Skaraborgs kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund

Göteborgsregionens kommunalförbund

Regionutvecklingsnäm nden

Naturbruksstyrelsen

YCTVASTRA
GÖTALAN DS REC ION EN

Remiss - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar | 2022-01-128
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L. AIlmänt
Detta samverkansavtal om naturbruksbruksutbildningar tecknas mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, och benärnns 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, åven tillhandahålla kompetenscentra till gagn för yrkesverksamma,
elever och studerande inom naturbruksområdet.

VåstKom är kommunernas gemensamma samverkansaktör i Västra Götaland och kan biträda
eller företräda kommunerna i syfte att utveckla samverkan meilan kommunerna och andra

1ånsorgan såsom Västra Götalandsregionen. VästKoms roll i detta sammanhang är att

underlätta för avtalsparternas samverkan och gemensammå ansvarstagande.

1.1 Afialsparter
Avtalsparter i avtalet är var och en av de 49 kommunema i Västra Götaland ('kommunema')
och Väska Götalandsregionen ('regionen'). I avtalet benämns komrnunema och regionen
gemensamt som 'parterna'. Avtalet gäller under forutsättning att samtiiga pafier beslutar att

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

beslutet ska fattas i kommungemensamma organ.

L.2 Omfattning
Avtalet omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbiidningar
inom gSrmnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen Programinriktat vai och

Yrkesintroduktion, samt vrxenutbildningar på g;rmnasial nivå inom naturbruksområdet.
Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna:

. Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt
g1'rnnasiesärskola.

r Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism.
r 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.

Ar,talet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands kommuner,
Avtalet berör åven kommunernas information- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot
presumtiva elever och studerande.

3
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Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för
naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erduda
wxenutbildning på gymnasial nivå inom natutÖruksområdet.

1.3 Syfte

Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna

naturbruksutbildningar med hög kvalitd till sjåilvkostnadspris inom gymnasieskolan,
g5rmnasiesärskolan och vuxenutbildningen på g5rmnasial nivå. Avtalet ska vidare stärka och

främja samverkan mellan parterna med målet att vidareutveckla kompetensförsörjningen och

stimulera en hållbar utveckling inom naturbruksområdet.

3..4 Bakgrund

Samverkansafialet om natuöruksutbildningar 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.

Naturbruksutbildningarna ger teoretiska kunskaper och praktiska kompetenser som år viktiga
för arbete inom och ulveckling av lantbruket, skogsbruket, skötseln och vården av sport- och

sällskapsdjur, trädgårdsodlingen med mera. Dessa näringar har en central roll i ett hållbart

samhälle och år viktiga för hela Västra Götaland.

Under flera år har en grund lagts för framgångsrik pedagogik samt en trygg och stimulerande
1år- och boendemiljö på naturbruksskolorna. Digitala verktyg, simulatorer och främjandet av

entreprenörskap används på ett iraturligt sätt i utbildningen av både gymnasieelever och inom
wxenutbildningarna. Detta arbete ska vidareuwecklas för att erbjuda moderna och effektiva
arbetssätt i utbildningarna. Likaså ska de elever som vill söka högre utbildning efter
gymnasieexamen också fortsättningsvis ges rnöjligheter till detta.

Det är fortsatt prioriterat att stimulera en öppen och konstruktiv dialog med företrädare för
aktuella branscher och frarntida arbetsgivare inom naturbruksområdet. Även detta arbete ska

utvecklas vidare, med syftet att förbereda och rusta elever och studerande väI för kommande
yrkesliv samt göra utbildningarna till viktiga verktyg för fortsatt uweckling på

naturbruksområdet.

1.5 Avtalstid
Avtalet gäller från och med 2023-01-01 tiil och med 2026-12-31. Om beslut fattas på

nationell nivå som väsentligt ändrar förutsättningarna för avtalet ska parterna uppta

förhandlingar.

L.6 Lagstiftning
Avtalet avser utbildningar som regleras genom skollagen (2010:800), g;.nnnasieförordningen

(2010:2039) och förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108). Aven andra regelverk
gäller för de jordbruk, skogsbruk och liknande som bedrivs i naturbruksskolornas regi.
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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
naturbruksområdet, men dessa regleras inte genom detta avtal.

Naturbruksprogrammet är ett nationellt gynnnasieprogram 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 gymnasiesärskolan.

Därutöver anordnar regionen introduktionsprogrammen Programinriktat val och

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

nationeilt program, eller söka en anstäI1ning. 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 deia 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
Natuöruksutbildningarna 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 gym nasiesärskolan

Regionen erbjuder kommunerna gSrmnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolan, till
självkostnadspris. Kostnaderna för gymnasieskolans naturbruksprogram skiljer sig mellan
inriktningarna, varför varje inriktning har sitt eget pris. Priserna för gynnasieskolans

naturbruksprogram beräknas enligt g5imnasieförordningens 13 kap. 3 S och fastställs varje år

av regionen efter samråd med kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2

nedan). Priserna ska vara faststållda senast den 10 december året innan de börjar gälla.

Kostnaderna för skolornas elevinternat ingår inte i beräkningen av priset, utan faktureras
berörda vårdnadshavare separat.

De g1'rnnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och till
hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För de elever som påborjat en av dessa
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utbiidningar det aktueila året betalar kommunen halva kostnaden genom interkommunal

ersättning (IKE) till regionen, och regionen betalar den andra halvan.

För elever i gSrmnasiesårskolan betaiar kommunen hela utbildningskosfiraden

Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. Ingen debitering
görs om en elev skulle avbryta sin utbildning före dessa avståmningsdatum. I de fall en elev

avbryter en utbildning mellan den 15 september och den 15 oktober eller mellan den 15

februari och 15 mars krediteras kommunen endast halva terminskostnaden. Ingen kreditering
sker i de fall en elev avbryter en utbildning efter I5 oktober respektive 15 mars. I övriga fall
betalas hela terminskostnaden.

Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt plan kan studietiden förlängas efter dialog
med hemkommunen, och regionen fakturerar då kommunen för den för1ängda studietiden
efter överenskommelse.

Interkommunal ersättning (IKE) betalas av kommunerna vid avstämningsdatum efter faktura
från regionen. Fakturan ska vara betald senast 30 dagar efter att kommunen mottagit den.

Regionen förbehåller sig rätten att kräva dröjsmålsrånta efter 30 dagar.

Kommunen svaril för resekostnader, inom Västra Götaland, mellan bostad och skoia för de

elever på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som är under 20 år och inte har

inackorderingstillägg. Det arbetsplatsförlagda lärandet (ApL) är en obligatorisk del av

gymnasieutbildningen, och för en elev utan inackorderingstillägg står kommunen för
resekostnader, inom Västra Götaland, melian elevens bostad och platsen för APL. Regionen

svarar för eventuella resekostnader där platsen för APL ligger utanför Västra Götaland.

I de fall gymnasieeleverna har inackorderingstillågg svarar regionen för resekostnader mellan

elevernas bostad och platsen för APL.

Gyrnnasieutbildningarr-ra bedrivs med egen resultatenhet där ekonomin och det egna kapitalet
redovisas till Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 nedan), senast den 10 mars varje år.

Informationen ska på nästkommande sanrmalträde därefter lämnas till Politiskt Samråd

Naturbruk (se 3.1.1 nedan).

Flera av naturbruksförvaltningens kostnader delas av gynnasieskolan, g5..rnnasiesärskolan och

vuxenutbildningen, samt verksamheterna vid kompetenscentra. Allokeringen av kostnaderna

görs med hänsyr till den faktiska användningen av resurser.

De eventuella över- och underskott som genereras i gymnasieutbildningarna balanseras

mellan verksamhetsåren.

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. Efter att interkommunal ersättning betalats till en huvudman utanför
Västra Götaland, fakturerar kommunen resterande del av kostnaden till regionen. Fakturan ska
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vara regionen tillhanda senast 31 december avseende höstterminen och 30 juni avseende

våfierminen.

2.2 Yuxenutbildning
Regionen eöjuder kommunerna vuxenutbiidningar inom naturbruksområdet på gymnasial
nivå till självkostnadspris, beräknat enligt samma principer som för gymnasieskolan.

För studerande i wxenutbildning står kommunen för hela utbiidningskostnaden och betalar
per genomförd kurspoäng.

Når 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 sjålv 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 kommulen 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 2019-2A22 togs fram. Sanrådet och ledningsrådet
syftar till att underlåtta det gemensamma ansvarstägandet och samverkan mellan parterna. De
ska fofisatt arbeta med detta avtal. Regionen ansvarar för administativt stöd till samrådet och

ledningsrådet.

3.1.1 Politiskt Samråd Naturbruk
Politiskt Samråd Naturbruk ska på en övergripande och strategisk nivå främja utbildning och

kompetensförsörjning inom naturbruksområdet i Våstra Götaland.
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Samrådet ska bidra till att avtalet övelakas, följs upp och vårdas, samt att verksamhetens

resurssättning diskuteras. Samrådet ska årligen lämna syrpunkter avseende utbildningarnas
prissättning, strategiska inriktning och ekonomi till regionutveckiingsnåmnden inför att dess

uppdrag till naturbruksstyrelsen faststäIls. Viktiga underlag för samrådets arbete är resultat
och indikatorer i regionens årsrapport för naturbruksutbildningarna, som presenteras under
vårterminen, och motsvarande delårsrapport som presenteras under höstterminen.

Samrådet träffas en gång per termin och består av fem representanter från kommunerna samt

fem representanter från regionen. Parterna utser själva de förtroendevalda som ska ingå i
samrådet, och regionen år sammankallande till mörena. Kommunernas representanter har en

mycket viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och

kompetensförsörjning inom natuöruksområdet med de kommuner som de företräder.
Arbetsformerna i övrigt beslutas gemensamt i samrådet.

3.1.2 Ledningsråd Naturbruk
Ledningsråd Naturbruk bereder alla ärenden till samrådet och ska därutöver bevaka frågor på

nationeil, regional och kommunal nivå som påverkar avtalets förutsåttningar. Beredningen av

strategiska utvecklingsfrågor för utbildningarna år särskilt viktig.

Ledningsrådet träffas wå gånger per termin och utgörs av tjänstepersoner med fem
representanter från kommunerna samt fem representanter från regionen. På motsvarande sätt

som för samrådet utser parterna själva de tjänstepersoner som ska ingå. VästKom har en plats

i ledningsrådet och regionen är sammankallande. Kommunernas representanter har en mycket
viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och kompetensförsörjning på

naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. Arbetsformerna i öwigt beslutas

gemensamt i ledningsrådet.

3.2 Västra Götalandsregionens ansvar

Genom avtalet överlåter kommunerna ansvaret till regionen för de frågor som följer av

huvudmannaskapet för gl.rnnasieutbildningar, inklusive g;.rmnasiesärskolans utbildningar,
inom naturbruksområdet.

Enligt skollagen får en region anordna utbildningar inom naturbruk, och Västra

Götalandsregionen har därmed stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en kommun

Naturbruksstyrelsen fullgör de uppgifter som föIjer av regionens huvudmannaskap oci.r har

därmed att föIja skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039), förordningen om
vuxenutbildningen (2011:1108) och andra relevanta regelverk.

Regionen ansvarar för organisationen av gy'rnnasieprogrammen och wxenutbildningen på

gymnasial nivå inom naturbruksområdet.

Regionen ansvarar för att elever från alla kommuner i Västra Götaland erbjuds ett allsidigt
utbud av naturbruksutbildningar.
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Regionen ansvaral'för antagning av elever till utbildningarna

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

september på höstterminen och den 15 februari på vårterminen.

Regionen ansvarar för extra anpassning och sårskilt stöd till elever enligt vad som anges i 3
kap. skollagen. I de fall en elev har behov av stöd utöver detta ska överenskommelse träffas
mellan regionen och elevens hemkommun i varje enskilt fall.

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

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 öwiga anordnare av
gymnasieutbi ldningar.

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 on 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
stafia, för att tas upp på nästkommande rnöte i ledningsrådet.

I(ommunens 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.

4. Gemensamma utvecklingsområden
Parterna är överens om vikten av att antagningen till naturbruksutbildningarna sker enkelt och
smidigt. De olika antagningssystem som används i Västra Götaland ska vara synkroniserade
och utformas så att presumtiva elever Iätt kan söka naturbruksutbildningarna.

I
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Parterna är även överens om att vidareutveckla rutiner för hanteringen av utvecklingsfrågor av
gemensam karaktär.

5. Avtalsvård
Det formella ansvaret för att vårda och följa upp avtalet ligger hos parterna. Politiskt Samråd
Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk har i uppgift att stimulera och underlätta för vård och
uppföljning av avtalet.

Avtalet ska utvär'deras efter två år, det vill såga med start i slutet av 2025. Utvärderingen leds

av Ledningsråd Naturbruk och ska ske i dialog med avtalets samtliga parter. Syftet med

utvärderingarna är att på ett transpa-rent och förtroendefullt sätt undersöka hur parternas behov
och förvåntningar tillgodoses i avtalet, och hur det kan förbättras.

5.1 Tvister
Eventuella tvister som uppkommer med bäring på detta avtal löses i första hand genom lokala
förhandlingar. Om parterna inte når samsyn elier en överenskommelse ska medling ske

mellan regionen och VästKom i presidiet för Beredningen för hållbar utveckling (BHU).

6. Underskrifter

För regionen För kommun

Datum Datum

Regionstyrelsens ordf örande

Regiondirektör
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Änenor g

Personalfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

HR-chefen informerar om aktuella personalfrågor.

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-02-L5
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-02-L5

Änrnoe e

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet god känner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommu nchefen diskuterar aktuella frågor.
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METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ng en

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-02-75

Änrnoe s

Rappofter

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g e n

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-02-75

Änrruor o

Hållbar platsuWeckling KroppefjälUDals Rostock - lägesrappoft

Förslag till beslut

Arbetsutskottet god kä n ner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

En attraktiv livsmiljö med fungerande lokal seruice är en förutsättning för ett gott liv oavsett
var man bor i Västra Götaland, Att stärka platser är en viktig del av den regionala utvecklingen.
En långsiktig och hållbar platsutveckling kräver bred samverkan mellan aktörer på platsen och
att de regionala stödfunktionerna samordnas utifrån det specifika behovet.

Under 2021 och fram till hösten 2022 pågär en satsning med sex platser i länet med fokus på

långsiktig organisering. En av dessa platser som Regionutvecklingsnämnden beviljat stöd till
är Kroppefjäll/Dals Rostock.

Kommunstyrelsen beslutade 2021 att medfinansiera projektet med 50 000 kronor,
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2022-02-15

Änrnoe z

Studiebesök/information om uWeckling av verksamheten vid
Karolinen, Dals Rostock

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen besöker Karolinen i Dals Rostock.

Samhällsbyggnadschefen och VD för AB Melleruds Bostäder informerar om de nyrenoverade
lägenheterna i det före detta servicehuset som nu bytt namn till Sällskapsboende Karolinen.

Totalt har 19 lägenheter i huset renoverats och ska nu hyras ut till s.k. S0-plussare. I huset
finns även en stor matsal, samlingsrum m.m. för de boende att använda sig av.

Under vären2022 påbörjas en projektering för en ny utemiljö.
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ÄRrnor g

Företagsbesök

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker foretag i Melleruds kommun för att informera sig
om deras verkamheter och framtidsplaner.
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Änrruor g

Aktuell information - Dalslands Sparbank

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

VD för Dalslands Sparbank lämnar en aktuell rapport om bankens verksamhet, omvärldsanalys,
postpandemi m.m.
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