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Utbildning och kultur  

Avsändare  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

Start av ny utbildning på Stora 
Segerstad Naturbrukscentrum 

Förslag till beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

 Godkänna start av en vuxenutbildning inom lantbruk på Stora Segerstad 

naturbrukscentrum. 

Sammanfattning 
Stora Segerstad Naturbrukscentrum vill starta upp denna vuxenutbildning som i 

första hand kommer bedrivas som en Komvux-utbildning och därmed finansieras 

av den studerandes hemkommun. Den kommer även bedrivas som en 

uppdragsutbildning där den studerandes arbetsgivare eller egna företag finansierar 

utbildningen. Utbildningen kommer kunna genomföras tillsammans med vår 

arbetsmarknadsutbildning inom gröna näringar med inriktning lantbruk. Detta ger 

positiva synergieffekter samt ökar förutsättningar för att fylla utbildningsplatser.  

Information i ärendet 
På skolan finns idag ett skoljordbruk och övriga resurser som innebär att vi är 

mycket väl rustade att bedriva denna utbildning. Utbildningen riktar sig till 

personer som vill tillägna sig en grundläggande lantbruksutbildning. Då vår 

yrkeshögskoleutbildning ”Driftledare lantbruk” inte blev beviljad vid senaste 

ansökan, så finns just nu ingen vuxenutbildning inom lantbrukssektorn vid skolan 

eller i regionen. Denna nya vuxenutbildning kan vara ett alternativ för vissa 

studerande samt för en ytterligare målgrupp som inte varit behöriga till Yh-

utbildningen. Den kan dessutom säkerställa hög utnyttjandegrad av skolans 

resurser på lantbrukssidan. Utbildningens omfattning är ca 40 veckor med första 

start hösten 2016. 

 

Beslutet skickas till 
Stora Segerstad Naturbrukscentrum 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr  Lars Johansson 

Regiondirektör  Direktör för utbildning och kultur 
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Presidium Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet  
Tid: 2016-04-12 09:00-11:10 

 
Plats: Malin Wengholms tjänsterum 

§9 Start av ny utbildning på Stora Segerstad 
Naturbrukscentrum 
Diarienummer: RJL 2016/756 
 
Beslut 
Presidet föreslår att nämnden beslutar att 

• Godkänna start av en vuxenutbildning inom lantbruk på 
Stora Segerstad naturbrukscentrum. 
 

Sammanfattning 
Stora Segerstad Naturbrukscentrum vill starta upp denna 
vuxenutbildning som i första hand kommer bedrivas som en 
Komvux-utbildning och därmed finansieras av den studerandes 
hemkommun. Den kommer även bedrivas som en 
uppdragsutbildning där den studerandes arbetsgivare eller egna 
företag finansierar utbildningen. Utbildningen kommer kunna 
genomföras tillsammans med vår arbetsmarknadsutbildning inom 
gröna näringar med inriktning lantbruk. Detta ger positiva 
synergieffekter samt ökar förutsättningar för att fylla 
utbildningsplatser.  
 
Beslutet skickas till: 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 
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Presidium Nämnd för arbetsmarknad, 
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Malin Wengholm Torbjörn Eriksson  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Charlotte Jerkelund 


