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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-02-10 

Tid:   kl. 08:30 – 12:35. Paus 11:15 -11:30. Del av sammanträde 

vid samma tid. 

Plats: 
 

  

Beslutande:  (C) Leif Sternfeldt 

 (M) Elise Benjaminsson 

 (S) Tommy Söderhagen  

 (S) Bodil Wennerström 

 (S) Yasin Abbes 

 (S) Petra Vogel 

 (C) Hans-Olof Andersson tjänstgör för Ann-Christin Andreasson (C) 

 (L) Niklas Herneryd (§§ 1-9) 

 (C) Lina Dotevall tjänstgör för Niklas Herneryd (L) (§§ 10-13) 

 (M) Anders Lindahl 

 (KD) Nicolette Nadj 

 (SD) Inga Maj Krüger 

 (SD) Jarl Krüger 

 (S) Louise Rönnestad tjänstgör för Arthur Thiry (V) 

   

Övriga deltagare:   Ej tjänstgörande ersättare 

(S) Daria Johnsson 

(S) Helena Johansson 

(C) Lina Dotevall (§§ 1-9) 

(C) Catarina Johansson 

(M) Håkan Mauritzson 

(M) Lisa Ståhl Andersson 

(KD) Per-Åke Älverbrandt 

(SD) Yvonne Kindström 

  

 Tjänstepersoner 

 Anna Brogren Nämndsekreterare  

 Mari Sandell Molander Förvaltningschef  

 Marita Haglund Ekonom/Verksamh

etscontroller, KLK 

§ 5 

 Marie Tell Verksamhetschef §§ 1-6 

 Caroline Billing Verksamhetschef § 6 

 Caroline Ekberg Verksamhetschef §§ 1-8 
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 Sara Dahlin Verksamhetschef §§ 5-7 

 Maria Fransson Tf 

Verksamhetschef 

§ 6 

 Camilla Tibblin Kvalitetsutvecklare §§ 5-6 

 Johan Höglund Ekonom §§ 5-6 

 Marie Wank Ekonom §§ 5-6 

 Hanna Grunditz-Svensson Ekonom § 6 

 Malin Ankarstrand Enhetschef §§ 7-8 

    

 Fackliga företrädare   

 Sandra Strand  

Gustafsson,  

Lärarförbundet 

 §§ 1-11 

 Carl Eliasson, Lärarnas  

riksförbund/SACO-

förbunden 

 §§ 1-6, 10-11 

    

Utses att justera: Anders Lindahl (M) 

Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-02-10, kl. 13:00. 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  § 9 

Anna Brogren 

Ordförande 

Leif Sternfeldt (C) 

Justerande 

Anders Lindahl (M) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Instans 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-02-10, § 9 

Datum för anslags 

uppsättande  
2022-02-10 

Datum för anslags 

nedtagande 
2022-03-04 

Förvaringsplats för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift 

 ______________________  

Anna Brogren 
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Innehållsförteckning   

Synpunkter från barn- och utbildningsnämnden på remiss 

om samverkansavtal för naturbruksutbildningar 

§ 9/21 

  



Sida 5(7) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-02-10 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 9/2022   Dnr: BUN 2022-26 

Synpunkter från barn- och utbildningsnämnden på remiss om 

samverkansavtal för naturbruksutbildningar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden avger det nedan anförda som sitt yttrande till Kommunstyrelsen som 

underlag för remissyttrande till Västra Götalandsregionen om Samverkansavtal för 

naturbruksutbildningar. 

En rättvis och icke diskriminerande ersättning till kommunerna för elever som 

studerar på Naturbruksutbildningar 

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 

ca 50 % och regionen 50 %. 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.  

Eftersom det var för få sökande till regionens naturbruksutbildningar beslutade 

regionfullmäktige att koncentrera utbildningarna till färre platser inom regionen. En 

av de skolor som skulle läggas ner var Strömma. För Marks kommuns ungdomar 

som ville läsa naturbruksutbildningar blev det därmed betydligt längre avstånd till 

en skola med naturbruksutbildningar.  

Efter många protester och kritik kunde Hushållningssällskapet köpa Strömma 

Naturbruksgymnasium och starta utbildningar för att klara behovet av utbildad 

personal till de gröna näringarna, främst lantbruket.  

Strömma drivs sedan dess som en fristående skola som eleverna fritt kan välja att 

studera på. Därmed bör det också vara ett ansvar för regionen att ersätta skolan 

som fristående enhet.  

Ur rättvisesynpunkt och för att inte missgynna enskild fristående skola eller de 

kommuner som har många elever på fristående enheter ska regionen, enligt Marks 

kommuns uppfattning betala för studerande på Strömma eller annan fristående 

skola. Att ersättning sker på samma sätt som för studerande på regionens egna 

naturbruksutbildningar och för studerande som läser på skolor utanför Västra 

Götalandsregionen. 

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. 
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För att åskådliggöra betydelsen för Marks kommun redovisas i tabellen nedan antal 

och kostnad för elever från Mark som studerar på Naturbruksutbildningar. Av 

tabellen framgår hur eleverna har valt utbildningar och skola. 

Fristående inom VGR Belopp som Marks 
kommun betalar till 

huvudman 

Beräknad återbetalning 
om VGR ersätter                    

50 % av kr/plats x antal                   
exkl. 6 % moms 

ant. tkr kr/plats Tkr 

Strömma 
    

Djur  9 1 852 196 820 

Häst  3 708 184 354 

Lantbruk 17 4 442 223 1 815 

Real Gymnasiet djur 13 2 745 193 1 248 

Summa 
   

4 218 

Praktiska, djur 1 207 
 

96 

Ryssby, skog 2 542 
 

242 

Sveriges Rid 
    

Häst 1 236 
 

112 

Lantbruk 5 1 200 
 

534 

Älvdalen, skog 1 271 
 

121 

Inom VGR 
    

Svenljunga, skog 8 1 222 
  

Sötåsen, Töreboda 
    

Häst 1 237 
  

Lantbruk 1 223 
  

Trädgård 1 309 
  

Annan region     

Halland Munkagårdsgymnasiet Tvååker    

Djur 2 376 
 

188 

Lantbruk 3 679 
 

339 

Trädgård 2 619 
 

309 

Övrigt 1 423 
  

Jönköping Tenhult, övrigt 1 371 
  

Burgården, övrigt 1 161 
  

Summa 73 16 823 
 

6470 

 

En grov beräkning pekar på att om regionen hade betalat lika för alla elever hade 

Marks kommun erhållit ca 4,2 mkr mer än idag, varav knappt 3 mkr för elever på 

Strömma. Detta ska jämföras med faktiskt utbetald ersättning under 2021 på 900 

tkr för elever på andra skolor utanför Västra Götalandsregionen. 
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_____________________ _____________________ 

Leif Sternfeldt   Anders Lindahl 

Ordförande   Justerande 

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 nuvarande 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, tänkt att gälla från den 1 januari 2023. Marks kommun 
har av VGR mottagit det nya förslaget på remiss, vilken kommunstyrelsen kommer 
att svara på för kommunens del. Kommunstyrelsen önskar inhämta synpunkter från 
barn- och utbildningsnämnden, och nämndens presidium har till dagens 
sammanträde skrivit fram ett förslag på yttrande. 

Ärendets behandling 

E-post från VGR 2022-01-18 med förslag på nytt avtal 

Förvaltningens tjänsteskrivelse (utan förslag till beslut) 

Förslag till yttrande från nämndens presidium 

Dagens sammanträde 

Förvaltningschef Mari Sandell Molander redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 

Leif Sternfeldt (C) föreslår att nämnden beslutar, med omedelbar justering, att 

avge det som anförs i presidiets förslag till synpunkter som sitt yttrande till 

kommunstyrelsen avseende underlag för remissyttrande till Västra 

Götalandsregionen om Samverkansavtal för naturbruksutbildningar. 

Niklas Herneryd (L), Inga Maj Krüger (SD) och Jarl Krüger (SD) och Bodil 

Wennerström (S) yrkar bifall till Leif Sternfeldts (C) förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden antar eller avslår Leif Sternfeldts (C) förslag till 

beslut, och finner att det antas. 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

 


