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Ansökan om att bedriva YH-utbildning
”Driftledare lantbruk” vid Stora Segerstad
naturbruksgymnasium
Diarienummer: RJL 2016/1805
Beslut
Presidiet föreslår nämnden besluta att
• Godkänna ansökan till yrkeshögskolemyndigheten för att
återuppta Yrkeshögskoleutbildningen ”Driftledare
lantbruk”.
Sammanfattning
Utbildningen ”Driftledare lantbruk” har bedrivits vid Stora
Segerstad naturbrukscentrum under många år.
Yrkeshögskolemyndigheten avslog ansökan 2015, med
motiveringen konkurrensskäl och att ”andra utbildningar, inom
samma yrkesområde, i högre grad svarar mot arbetsmarknadens
behov”.
Nu vill ledningsgruppen för skolan, som har enhälligt stöd från
näringslivets representanter, göra en ny ansökan. Förra årets
ansökan ska användas som bas med vissa mindre justeringar av
kursplan och innehåll för att bättre tillgodose arbetsmarknadens
behov. Ansökan kommer att bearbetas av skolans ledningsgrupp
under sommaren för att vara Yrkeshögskolemyndigheten tillhanda
före sista ansökningsdag som är den 6 september 2016.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-27
Beslutet skickas till
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
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Utbildning och kultur
Avsändare
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Ansökan om att bedriva
Yrkeshögskoleutbildningen Driftledare
lantbruk
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar
 Godkänna ansökan till yrkeshögskolemyndigheten för att återuppta
Yrkeshögskoleutbildningen ”Driftledare lantbruk”.

Sammanfattning
Utbildningen ”Driftledare lantbruk” har bedrivits vid Stora Segerstad
naturbrukscentrum under många år. Yrkeshögskolemyndigheten avslog ansökan
2015, med motiveringen konkurrensskäl och att ”andra utbildningar, inom samma
yrkesområde, i högre grad svarar mot arbetsmarknadens behov”.
Nu vill ledningsgruppen för skolan, som har enhälligt stöd från näringslivets
representanter, göra en ny ansökan. Förra årets ansökan ska användas som bas
med vissa mindre justeringar av kursplan och innehåll för att bättre tillgodose
arbetsmarknadens behov. Ansökan kommer att bearbetas av skolans
ledningsgrupp under sommaren för att vara Yrkeshögskolemyndigheten tillhanda
före sista ansökningsdag som är den 6 september 2016.

Information i ärendet
Yrkeshögskoleutbildningen ”Driftledare lantbruk” är en typisk eftergymnasial
utbildning på tre terminer, som i första hand leder till en arbetsledande roll eller
egen företagande inom lantbruksnäringen. Utbildning bedrivs som heltidsstudier
vid Stora Segerstad naturbrukscentrum där det går att utnyttja skoljordbruk och
övriga befintliga resurser i utbildningen. Ansökan kan beviljas för två
utbildningsomgångar i taget med första kursstart augusti 2017.
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