
                                              Remissvar 
 

  

  
 Postadress: 464 80  MELLERUD. Besöksadress: Storgatan 13 
                                   Tfn: 0530-180 00 . Fax:  0530-181 01 
                    E-post: kommunen@mellerud.se . Hemsida: www.mellerud.se 
                  Bankgiro: 5502-2776 . Plusgiro: 11 74 40-8 . Orgnr:  212 000-1488  

 

 
 
            
2021-02-01                       Dnr RS 2021–01216 

Västra Götalandsregionen 
Regionstyrelsen 

 
 

Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
 
 

Avtalets omfattning 
 

Avtalet som avses i avtalet arrangeras av Västra götalandsregionens naturbruksförvaltning och 

omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar 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 Götalandsregionen som huvudman. När elever från Melleruds kommun väljer Nuntorps 
naturbruksutbildning eller annan friskola i kommunens närhet får kommunens skattekollektiv 

betala för naturbruksutbildningar två 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 ”alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till 

moderna naturbruksutbildningar med hög kvalitet till självkostnadspris inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå”. 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. 
 

 



                                                                 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.  
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