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Landstingets kansli  
Avsändare Landstingsstyrelsen 

Samverkansavtal - naturbruksutbildning 

Bakgrund 
I samband med att primärkommunerna genom beslut i riksdagen från och med 
1999 fick ansvar för alla gymnasieutbildningar så träffades ett samverkansavtal 
mellan Landstinget och länets kommuner. I samverkansavtalet regleras 
förutsättningarna för hur Landstinget som entreprenör ska tillgodose behovet av 
utbildningar inom naturbruksprogrammet. 
 
Nuvarande avtal gäller till 2016-12-31. Avtalet kan förlängas efter gemensam 
överenskommelse med tre år i taget. 
 
En utredning har genomförts kring hur utbildningen kan utvecklas 
”Naturbruksutbildningen i Jönköpings län - Förutsättningar och inriktning inför 
2013 – 2022” (bilaga).  Utredningen föregicks av ett seminarium på Stora 
Segerstad, Grön tillväxt, med deltagare från kommuner, landsting och näring. 
Konsultföretaget Sweco gjorde en branschanalys som visade på behovet av 
utbildning i länet. På detta underlag har utredningen tagit fram utvecklingsförslag 
med investeringsbehov.  
 
Utredningen har presenterats för Landstingets regionala utvecklingsdelegation, 
tillika naturbruksskolornas styrelse samt kommunernas primärkommunala nämnd 
och kommunernas skolchefer. 

Investeringbehov   
För att kunna leva upp till målsättningen om både kvalitet och effektivitet föreslås i 
utredningen dels investeringar för skogsutbildningen på Segerstad som en konsekvens 
av avflyttningen från Östboskolan, dels en nyinvestering i markbyggnadshall och 
veterinärklinik på Tenhult och dels en totalrenovering av svinstallet på Segerstad.  
 
Investeringsutgiften är beräknad till ca 40 miljoner kronor. 
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Beslutprocess 
Landstingets engagemang i naturbruksprogrammet har sin grund i ett uppdrag från 
länets kommuner. Beslut kring dimensionering och utformning av verksamheten 
liksom det ekonomiska åtagandet åligger ytterst primärkommunerna. 
 
Inför beslut om förändringar och betydande investeringar så behövs ett 
godkännande från kommunerna som också innebär ett långsiktigt ekonomiskt 
ansvarstagande från kommunerna.  
 
Utveckling av naturbruksutbildningarna enligt det förslag som redovisas i 
utredningen föranleder därför en revidering av nuvarande överenskommelse 
(bilaga). Revidering sker i enlighet med nuvarande samverkansavtal punkt 2.  
Förändringen föreslås gälla från 2014.  
 
Det har bedömts att beslutsprocessen i detta fall kan förenklas och att tillägget 
därför inte behöver bli föremål för beslut i respektive kommun. Detta innebär 
följande hantering 
 

1. Överenskommen ändring av punkt 6 i avtalet undertecknas av Landstinget 
och ordförande i primärkommunala nämnden efter beslut i 
landstingsstyrelsen och primärkommunala nämnden 

2. Överenskommelsen redovisas och godkänns i det kommunala 
beredningsorganet (repr landsting och samtliga ks-ordföranden).  

3. Landstinget godkänner för sin del genom beslut i landstingsstyrelsen 
4. Investeringarnas omfattning beslutas i landstingsfullmäktige efter samråd 

och godkännande i det kommunala beredningsorganet. 
 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna föreslagen revidering av samverkansavtal kring 
naturbruksutbildning i Jönköpings län  
 
 
LANDSTINGETS KANSLI 
 
 
Agneta Jansmyr 
landstingsdirektör 

Stefan Schoultz 
ekonomidirektör 
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Förvaltningsnamn  
     

Samverkansavtal avseende naturbruksutbildning i 
Jönköpings län – revidering av överenskommelse  

Bakgrund 
I samband med att primärkommunerna genom beslut i riksdagen från och med 
1999 fick ansvaret för alla gymnasieutbildningar så träffades ett samverkansavtal 
mellan Landstinget och länets kommuner. I samverkansavtalet regleras 
förutsättningarna för hur Landstinget som entreprenör ska tillgodose behovet av 
utbildningar inom naturbruksprogrammet. 
 
Nuvarande avtal gäller till 2016-12-31. Avtalet kan förlängas efter gemensam 
överenskommelse med tre år i taget. 
 
Som grund för samverkan och utveckling ligger den målsättning som beskrevs i 
det första avtalet. ”En tydlig samverkan mellan Landstinget och Kommunen ska 
utveckla en effektiv organisation, som ska erbjuda attraktiva utbildningar med hög 
kvalitet. Genom en tydlig profilering och marknadsföring samt kontinuerligt 
utvecklingsarbete ska länets naturbruksutbildningar vara ledande inom sina 
respektive områden”.  
 
För att uppnå detta har Landstinget genomfört en utredning ”Naturbruks-
utbildningen i Jönköpings län - Förutsättningar och inriktning inför 2013 – 2022” 
(bilaga).  Länets tretton kommuner och Landstinget är överens om att effektivisera 
och utveckla länets naturbruksutbildningar i enlighet med utredningens förslag 
(kapitel 6) och att en fortsatt samverkan ska ske under minst en 10-årsperiod 
framåt.  
 
Utveckling av naturbruksutbildningarna föranleder en revidering av nuvarande 
överenskommelse. Revidering sker i enlighet med nuvarande samverkansavtal 
punkt 2.  Följande ändring av avtalet gäller från 2014-01-01. 
 

Punkt 6 Elevkostnad – ekonomisk reglering (ny lydelse) 
Kommunen ersätter Landstinget utifrån elevantal och riksprislista för 
naturbruksprogrammets fyra inriktningar.  
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Landstingets åtagande har sin grund i att eleversättning under avtalstiden 
finansierar Landstingets självkostnad baserad på en rationell organisation och 
utbildning av god kvalitet. Årliga över- och underskott balanseras till 
nästkommande år. Vid avtalets upphörande ska balanserat resultat regleras där 
kommunernas andelstal beräknas utifrån skatteunderlag. I övrigt gäller följande: 
 

o avstämningsdag för antal elever är 15 september och 15 februari då också 
fakturering sker.  

o kapitaltjänstkostnader (avskrivning, ränta) beräknas enligt Landstingets 
regelverk 

o om behov av en minskad dimensionering av naturbruksprogrammet 
uppstår ska vid avyttring av fast egendom eventuell realisationsvinst/ 
förlust tillföras det balanserade resultatet. 

 
  
 
LANDSTINGET   PRIMÄRKOMMUNALA NÄMDEN 
I JÖNKÖPINGS LÄN   
                     
 
 
Håkan Jansson 
ordf landstingsstyrelsen 

Hans-Göran Johansson 
ordf 

Agneta Jansmyr 
landstingsdirektör  
 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

Regionala utvecklingsdelegationen §§ 67-
86 
Tid: 2013-05-27 kl. 13.00-16.05 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 84 
Dnr LJ 
2013/ 
786 

Naturbruksutredningen 
I samband med att primärkommunerna genom beslut i 
riksdagen från och med 1999 fick ansvar för alla 
gymnasieutbildningar så träffades ett samverkansavtal 
mellan Landstinget och länets kommuner. I 
samverkansavtalet regleras förutsättningarna för hur 
Landstinget som entreprenör ska tillgodose behovet av 
utbildningar inom naturbruksprogrammet. En utredning har 
genomförts kring hur utbildningen kan utvecklas. För att 
kunna leva upp till målsättningen om både kvalitet och 
effektivitet föreslås i utredningen investeringar på ca 40 
miljoner kronor. Med anledning av förslaget som redovisas i 
utredningen behövs en revidering av nuvarande 
samverkansavtal. 
 
Beslut 
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår 
landstingsstyrelsen besluta 
 
att godkänna föreslagen revidering av samverkansavtal 
kring naturbruksutbildningen i Jönköpings län. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 
 

Rune Backlund Anders Pansell  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 


