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Diarienummer RS 2021–01216 

Remiss – Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 
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 1 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.  
 
Arbetet med det nya förslaget började under hösten 2020 med en utvärdering av det 
nu gällandet avtalet. Alla kommuner erbjöds då möjlighet att lämna synpunkter och 
förslag via de representanter som kommunalförbunden samt Göteborgs stad har i 
samverkansorganet Ledningsråd Naturbruk. 
 
Under våren 2021 presenterades ett förslag baserat på utvärderingen och de önskemål 
som förts fram sedan det nu gällande avtalet trädde i kraft. Innan förslaget skickades 
på remiss ville samverkansorganet Politiskt Samråd Naturbruk att fler alternativ för 
avtalets framtida utformning skulle undersökas. Därefter har ett antal dialoger förts 
och möjliga alternativ utretts i samarbete mellan VästKom och VGR. Resultatet är 
versionen som vi nu skickar på remiss till er. 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. 

 
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 2022 har tidsfönstret 
för att svara på denna remiss därför begränsats till åtta veckor. Vi hoppas att ni ändå 
har möjlighet att svara, och att det finns förståelse för den korta svarstiden. För att ett 
nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar ska kunna träda i kraft krävs alla 
femtio parters undertecknande. 
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Så svarar ni 
Svar på remissen ska ha inkommit senast den 18 mars 2022. Svaret ska vara döpt 
med nämnden/styrelsens namn och skickas in i Word-format till 
regionstyrelsen@vgregion.se. Ange diarienummer RS 2021–01216 i ämnesraden. 
Ange även kontaktperson för ert remissvar. 

Planen framåt 
Svaren sammanställs av VGR efter att remissperioden är slut. De blir ett underlag i 
beredningen av ett slutgiltigt avtalsförslag i Ledningsråd Naturbruk, där VästKom 
och representanter för kommunerna deltar. Det slutgiltiga avtalsförslaget lämnas till 
Politiskt Samråd Naturbruk som tar ställning på mötet 26 april. Om representanterna 
för parterna är överens skickas avtalet därefter ut för beslut och undertecknande i 
kommuner och region. Beredningen för hållbar utveckling (BHU) hålls informerat.  

Frågor besvaras av Robin Kalmendal på Koncernstab regional utveckling, VGR: 
robin.kalmendal@vgregion.se 

Sändlista: 

Ale kommun  

 Partille kommun 
Alingsås kommun 

 Skara kommun 
Bengtsfors kommun  

  Skövde kommun 
Bollebygds kommun 

  Sotenäs kommun 
Borås kommun 

 Stenungsunds kommun 
Dals-Eds kommun 

 Strömstads kommun  
Essunga kommun 

 Svenljunga kommun 
Falköpings kommun 

 Tanums kommun  
Färgelanda kommun 

 Tibro kommun 
Grästorps kommun  Tidaholms kommun 
Gullspångs kommun  Tjörns kommun  
 Göteborgs kommun   Tranemo kommun 
Götene kommun   Trollhättans kommun 
Herrljunga kommun  Töreboda kommun 
Hjo kommun  Uddevalla kommun 
Härryda kommun   Ulricehamnskommun 
Karlsborgs kommun  Vara kommun 
Kungälvs kommun  Vårgårda kommun 
Lerums kommun  Vänersborgs kommun 
Lidköpings kommun  Åmåls kommun 
Lilla Edets kommun  Öckerö kommun 
Lysekils kommun   
Mariestads kommun  Boråsregionen 
Marks kommun  Skaraborgs kommunalförbund 
Melleruds kommun  Fyrbodals kommunalförbund 
Munkedals kommun  Göteborgsregionens kommunalförbund 
Mölndals kommun  Regionutvecklingsnämnden 
Orust kommun  Naturbruksstyrelsen 
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