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Budget 2022 - Delårsbokslut för Sektor Lärande 
KS/2022:85 
 
Sammanfattning av ärendet 

Sektorchef och verksamhetcontroller ger information om upprättat delårsbokslut samt prognos 
och ekonomiskt utfall avseende budget 2022, utifrån januari-augusti månad 2022. 
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Remissvar - Tecknande av nytt samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodal 
KS/2022:1128 
 
Förslag till beslut 
Utskottet för lärande beslutar att 
Teckna nytt samverkansavtal avseende Teknikcollege inom Fyrbodal perioden 2023-2027. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att 
Finansiering sker ur Kommunstyrelsens pott till förfogande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Teknikcollege är en samverkansform mellan industri/näringsliv och utbildning, som finns i cirka 
25 regioner i Sverige varav Fyrbodal är en. Genom Teknikcollege certifieras utbildningar för att 
matcha industrins behov och företag får chans att påverka utbildningars utformning. Detta bidrar 
till säkrad kompetensförsörjning samt ökad tillväxt i regionen. Nuvarande samverkansavtal gäller 
till och med 2022-12-31. 
 
Teknikcollege Fyrbodal var ursprungligen ett samarbete mellan de 13 kommunerna Bengtsfors, 
Dals Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, 
Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. 
 
Under 2021 gjordes en genomlysning av Teknikcollege Fyrbodal där man bland annat 
konstaterade att det endast var 5 kommuner av 14 som ingår i nuvarande samverkansavtal och att 
avtalet är skrivet mellan de 5 kommunernas utbildningsförvaltningar. Eftersom Teknikcollege 
grundtanke är samverkan mellan skola och näringsliv, är målet att i kommande avtal inkludera alla 
kommuners utbildningsförvaltningar och näringslivsenheter. 
 
Parterna i detta avtal är kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, 
Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål 
samt Fyrbodals kommunalförbund. Avtalsperioden löper över certifieringsperioden på fem år 
och avser verksamhetsåren 2023-2027. Om någon part vill säga upp avtalet efter certifierings-
periodens slut, ska uppsägning ske senast den 30 juni (1,5 år före avtalets utgång). Uppsägning 
ska meddelas skriftligen till samtliga kommuner. 
 
Avtalet är kopplat till en årlig budget som beslutas av parterna. Budgeten ska bland annat omfatta 
medlemsavgiften i riksföreningen enligt gällande taxa, lönekostnad för gemensam regional 
processledare samt övriga kostnader. Kostnaden för projektet fördelas efter invånarantal i de 
olika deltagande kommunerna. För Orust del ligger kostnaden på cirka 75 000-80 000 kronor per 
år. Företagen har ett stort behov av arbetskraft och vi behöver arbeta vidare med att få våra 
ungdomar att utbilda sig mot denna sektor. Styrgruppen håller samman all regional verksamhet 
inom ramen för Teknikcollege. 
 
Bedömning 
Orust kommun bör teckna avtalet för att vara en del av den satsning som behöver ske för att 
säkra rekryteringen i framtiden för våra företag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 
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Beslutet skickas till 
Fyrbodals Kommunalförbund 
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Godkännande av samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026 
KS/2022:108 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna upprättat samverkansavtal om naturbruksutbildning åren 2023-2026. 
 
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 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 presenter-
ades 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. 
Samverkansavtalet som samtliga kommuner ska ta ställning till gäller under perioden 2023-01-01-
-2026-12-31. 
 
För att samverkansavtalet ska träda i kraft måste samtliga kommuner välja att underteckna det. 
 
Bedömning 
Avtalet omfattar naturbruksprogrammet 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. 
 
Avtalet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands kommuner. 
 
Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för naturbruksutbild-
ning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda vuxenutbildning på gymnasial 
nivå inom naturbruksområdet. 
 
Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna 
naturbruksutbildningar med hög kvalité till självkostnadspris inom gymnasieskolan, gymnasie-
särskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet ska vidare stärka och främja 
samverkan mellan parterna med målet att vidareutveckla kompetensförsörjningen och stimulera 
en hållbar utveckling inom naturbruksområdet. 
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De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och till 
hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För elever i gymnasiesärskolan betalar 
kommunen hela utbildningskostnaden. 
 
Det som har varit en fråga för diskussion kring fortsatt avtal har varit att vi idag har flera 
naturbruksskolor som inte drivs av regionen och därför inte heller delfinansieras av regionen. I 
vårt närområde finns Dingle Naturbruksgymnasiet, Naturbruksgymnasiet Nuntorp samt några 
enstaka inriktningar på gymnasieskolor inom Fyrbodalsområdet. När någon av våra elever väljer 
att läsa på någon av dessa skolor så får vi som kommun betala hela kostnaden och regionen 
betalar inte halva kostnaden. För kommuner som ligger nära dessa skolor har detta en stor 
ekonomisk påverkan och kritiska röster har höjts kring detta.  
 
Vad gäller Orust kommun så har vi i dagsläget ett fåtal elever som valt att läsa på Nuntorp. Vi 
kan se över tid att vi nästan alltid har några få elever som väljer någon av ovanstående 
gymnasieskolor där inte regionen är huvudman. Det innebär ökade kostnader. En plats via 
regionen kostar cirka 100 000 kronor medan en plats på de övriga naturbruksgymnasierna kostar 
cirka 200 000 kronor. Det är ett fåtal elever hos oss detta berör så vi anser att kostnaden är 
hanterbar för vår kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-23 att godkänna kommunens yttrande som sitt remissvar; 
det vill säga att kommunen inte har några synpunkter på avtalet och har för avsikt att 
underteckna det. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 
 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen 
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Information om skolskjutsorganisationen 
KS/2019:948 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef ger information kring nuläget avseende skoslkjutsorganisationen. 
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Redovisning av studieresultat i grundskolan läsåret 2021/2022 
KS/2022:1418 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utvecklingschef ger information om studieresultat och betyg i grundskolan avseende vårterminen 
2022, samt en jämförelse med bland annat föregående år. 
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Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ellös skola 
KS/2021:1212 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef och deltagande politiker ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid Ellös skola. 
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Sektorns information 2022 (Lärande) 
KS/2022:8 
 
Sektorchef ger information om aktuella ärenden. 
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Politikens information 2022 (Lärande) 
KS/2022:9 
 
Ordförande m fl ger information om aktuella ärenden. 
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Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022) 
LVS/2022:1  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande behandling 
av elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av Sektor Lärande. Informationen ska 
inte göras på individuell nivå utan i form av mängdredovisning och utifrån professionell 
bedömning av anmälningarna som lämnas in. 
 
Sektorchef ger information och redovisning av inkomna rapporter och utredningar (2022) 
gällande diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 20 rapporter: 11 
rapporter avser Henåns skola varav 7 avser avslutade ärenden och 9 rapporter avser Ängås skola. 
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Information om matsituationen i förskolan 
KS/2022:1420 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kost- och lokalvårdschef ger information om matsituationen i förskolan. 
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