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Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen har sedan regionbildningen år 1999 varit huvudman för flera 
naturbruksskolor. I samband med regionbildningen genomfördes en skatteväxling och ett 
samverkansavtal slöts med länets 49 kommuner, som sedan dess har reglerat Västra 
Götalandsregionens ansvar för att erbjuda länets invånare naturbruksutbildningar.  
 
Revisionsenheten har i en tidigare granskning konstaterat att det fanns brister i Västra 
Götalandsregionens styrning av naturbruksuppdraget. Syftet med denna granskning är att 
kartlägga vilka åtgärder som nämnderna har vidtagit för att förbättra styrningen och bedöma 
om ansvariga nämnder har sett till att styrningen är i enlighet med skollag, kommunallag och 
regionfullmäktiges beslut.  
 
Granskningen visar att det fortsatt finns brister i styrningen av naturbruksuppdraget. Bristerna 
återfinns i det nya samverkansavtalet som inte bedöms vara i enlighet med skollag eller 
kommunallag. I avtalet görs ingen åtskillnad på naturbruksskolornas gymnasie- och 
vuxenutbildningar, trots att huvudmannaskapet för dessa regleras på olika sätt i skollagen. 
Genom avtalet ges vissa mandat till ett samrådsorgan, vilket inte är i enlighet med 
kommunallagen. Avtalet saknar en påföljdsklausul som anger vad som händer om partnerna 
inte följer avtalet. Samverkansavtalet har inte heller beretts i enlighet med kommunallag, 
förvaltningslag, regionstyrelsens reglemente eller riktlinjerna för ärendeberedning. 
Beredningen har inte inkluderat en prövning av avtalets juridiska kvalitet och berörda 
nämnder har inte beretts möjlighet att yttra sig.  
 
Av granskningen framgår att styrningen av naturbruksuppdraget även har stärkts på vissa 
områden. Regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen har besvarat den föregående 
granskningen och redovisat vilka åtgärder de vidtar för att förbättra styrningen. Det nya 
uppdraget från regionutvecklingsnämnden till naturbruksstyrelsen har förtydligats avseende 
huvudmannaskapet för skolorna och det beskrivs mer utförligt hur regionutvecklingsnämnden 
ska följa upp att uppdraget genomförs.  
 
Sammantaget bedömer revisionsenheten att regionstyrelsen inte har säkerställt att styrningen 
av naturbruksuppdraget är i enlighet med skollag, kommunallag och regionfullmäktiges 
beslut. Regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen bedöms däremot ha vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att stärka styrningen av naturbruksuppdraget utifrån nämndernas 
respektive ansvar. Det finns dock anledning att överväga om naturbruksstyrelsens 
återrapportering till regionutvecklingsnämnden kommer att vara tillräcklig när 
naturbruksstyrelsen, i och med de nya riktlinjerna för uppföljning, inte längre ska rapportera 
delårsrapport mars. 
 
Med anledning av de synpunkter som framkommit ovan rekommenderas regionstyrelsen att:  

 vidta åtgärder för att säkerställa att avtal framgent bereds i enlighet med lagstiftning 
och riktlinjer 
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 beakta de synpunkter som framkommer i denna granskning vid den revidering av 
samverkansavtalet som bör ske snarast, dock senast i samband med den utvärdering av 
avtalet som ska genomföras år 2021. 
 

Regionutvecklingsnämnden rekommenderas vidare att:  

 överväga om nämndens uppföljning av naturbruksstyrelsens uppdrag behöver 
kompletteras med en särskild rapportering med anledning av att delårsrapport mars 
funktion förändras. 

Granskningens utgångspunkter 

Bakgrund 
Västra Götalandsregionen är huvudman för tre naturbruksskolor. Skolorna erbjuder 
gymnasieutbildning, gymnasiesärskoleutbildning och vuxenutbildning inom naturbruk. Västra 
Götalandsregionen har varit huvudman för naturbruksutbildningarna sedan år 1999 då en 
skatteväxling genomfördes och ett samverkansavtal slöts med de 49 kommunerna. Avtalet 
innebär att kommunerna, som ansvarar för att erbjuda sina invånare gymnasieutbildning, har 
uppdragit åt Västra Götalandsregionen att vara huvudman för naturbruksutbildningarna. Som 
huvudman ansvarar Västra Götalandsregionen för att systematiskt och kontinuerligt planera, 
följa upp och utveckla utbildningarna och se till att de nationella målen nås.  
 
Revisionsenheten genomförde år 2015 en granskning av styrningen av naturbruksuppdraget. I 
granskningen1 konstaterades att brister i styrsystemet hade påverkat verksamhetens 
förutsättningar negativt. Regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen hade inte agerat 
tillräckligt i rollen som beställarnämnd respektive utförarnämnd för att säkerställa att 
styrningen av naturbruksuppdraget var ändamålsenlig i förhållande till lagstiftning och andra 
regleringar. Fördelning av befogenheter och ansvar i styrdokument och styrmodell var otydlig 
och det saknades samsyn om vilka befogenheter som respektive nämnd hade. Processerna för 
återrapportering och kommunikation mellan nämnderna var otillräckliga och informella. 
Styråtgärder hade försenats och uteblivit. Ett antal rekommendationer gavs till 
regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen. I rapporten konstaterades även att brister 
i samverkansavtalets finansieringsmodell och avtalsvård hade begränsat 
regionutvecklingsnämndens och naturbruksstyrelsens möjligheter att upprätta en 
ändamålsenlig styrning.  
 
Naturbruksskolornas organisation och styrningen av naturbruksuppdraget har förändrats sedan 
den förra granskningen genomfördes. Efter en stor omställning, mot bakgrund av minskat 
elevunderlag, kvarstår nu tre av de tidigare sex skolorna i Västra Götalandsregionens regi. I 
april år 2018 godkände regionfullmäktige ett nytt samverkansavtal om utbildningarna och 
beslutade att nuvarande avtal ska sägas upp från och med den 1 januari år 2019.2  
 

                                                 
1 Styrning av Västra Götalandsregionens naturbruksuppdrag, dnr REV 66-2015.  
2 Dnr RS 2018-00938. 
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Revisorskollegiet har bedömt att en uppföljande granskning av styrningen av 
naturbruksuppdraget behöver genomföras. Granskningen motiveras av att det finns risk för att 
de brister som tidigare har identifierats kvarstår och att styrningen av naturbruksuppdraget 
inte lever upp till skollagens och kommunallagens krav.  

Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen, regionutvecklingsnämnden och 
naturbruksstyrelsen har säkerställt att styrningen av naturbruksuppdraget är i enlighet med 
skollag, kommunallag och regionfullmäktiges beslut. Syftet är även att kartlägga eventuella 
åtgärder som har vidtagits av nämnderna för att förbättra styrningen efter att den förra 
granskningen genomfördes.   
 
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

1. Har regionstyrelsen sett till att bristerna i det tidigare samverkansavtalet har åtgärdats i 
det nya samverkansavtalet?  

2. Har regionstyrelsen sett till att det nya samverkansavtalet har beretts i enlighet med 
skollag, kommunallag samt regionfullmäktiges beslut?   

3. Har regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen vidtagit åtgärder för att 
säkerställa att styrningen av naturbruksuppdraget följer regionfullmäktiges beslut om 
reglementen och styrmodell?  

Avgränsning 
Granskningen inriktas på de huvudsakliga brister som identifierades i den förra granskningen. 
Det innebär att granskningen handlar om hur nämnderna har utformat styrningen vad gäller 
naturbruksskolorna, med fokus på det nya samverkansavtalet och regionutvecklingsnämndens 
uppdrag till naturbruksstyrelsen. I och med att tyngdpunkten ligger på samverkansavtalet 
handlar granskningen i större utsträckning om naturbruksstyrelsens skoluppdrag än om 
styrelsens uppdrag inom forskning och gröna näringar. 
 
Tidsmässigt är granskningen avgränsad till att granska styrningen av naturbruksuppdraget så 
som den såg ut fram till och med december 2018, när rapporten färdigställs. 

Revisionskriterier 

Skollag (2010:800)  

Huvudmannen ansvarar enligt skollagen 2 kap. 8 § för att utbildningen genomförs i enlighet 
med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de 
bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar. Enligt 4 kap. 3 § ska varje 
huvudman inom skolväsendet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen.  
 
Skollagen 15 kap. 30 § anger att varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen 
erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. Kommunen kan erbjuda utbildning som den själv 
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anordnar eller utbildning som anordnas av en annan kommun eller ett landsting enligt 
samverkansavtal med kommunen eller landstinget. Ett landsting får enligt 31 § anordna 
utbildningar på sådana nationella program som avser naturbruk och omvårdnad.  
 
23 kap. 8 § anger vidare att en kommun får sluta avtal med ett landsting om att detta ska ta 
över ansvaret för kommunens uppgifter inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande 
eller gymnasial nivå eller inom särskild utbildning för vuxna. 

Kommunallag (2017:725).  

Fullmäktiges roll är enligt kommunallagen 5 kap. 1 § bl.a. att besluta i ärenden som är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget. Exempel 
på vilken typ av ärenden som omfattas är mål och riktlinjer för verksamheter, viktiga 
ekonomiska frågor samt nämndernas organisation och verksamhetsformer. Denna typ av 
ärenden får inte delegeras till nämnderna.  
 
Styrelsen ska enligt 6 kap. 1 § leda och samordna förvaltningen av kommunens eller 
landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska även ha uppsikt över sådan 
avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § eller enligt annan lag eller författning. I 
styrelsens ansvar ingår ett övergripande beredningsansvar för de ärenden som fullmäktige ska 
besluta om (5 kap. 28 §).  
 
I 6 kap. 3–6 §§ anges att nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. De 
ansvarar var och en inom sitt område för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som 
gäller för verksamheten. Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana 
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem.  

Förvaltningslag (2017: 900) 

Förvaltningslagens 9 § anger att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och 
kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. 

Reglementen och styrmodell i Västra Götalandsregionen 

Av regionfullmäktiges beslut om den politiska organisationen i Västra Götalandsregionen3 
framgår vilken roll som ägare, beställare samt utförare har i styrningen av 
naturbruksuppdraget. 

 Regionstyrelsen utövar ägarrollen och ska samordna verksamheten som bedrivs i egen 
regi. Styrelsen ska följa upp resultat-, kvalitets-, och produktivitetsutvecklingen samt 
följa upp hur styrmodellen fungerar. Mot bakgrund av uppföljningen ansvarar 
styrelsen för att ta initiativ till utveckling. Styrelsen ska även se till att 
regionfullmäktige får nödvändig information och bra underlag för beslut. Inom 

                                                 
3 Se regionfullmäktiges beslut om att fastställa den politiska organisationen 2015-2018 samt reglementen för 
regionstyrelsen, regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen (dnr RS 691-2012).  
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regional utveckling ansvarar regionstyrelsen vidare för det övergripande samrådet med 
länets kommuner inom beredningen för hållbar utveckling. 

 Beställarnämnderna ska medverka till dialog med kommunernas företrädare samt 
bidra till att krav och förväntningar på utförarverksamheten uttrycks på ett klargörande 
sätt. Regionutvecklingsnämnden är Västra Götalandsregionens ledande politiska organ 
inom regionutvecklingsområdet. Nämnden ger uppdrag (beställningar) till Västra 
Götalandsregionens utförare inom området regional utveckling, vilket inkluderar 
naturbruksutbildning, och ansvarar för finansiering, uppföljning och utvärdering av 
uppdragen.  

 Utförarstyrelser ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av verksamheten inom 
angivna ansvarsområden. De ansvarar för att utveckla och följa upp verksamheten i 
enlighet med regionfullmäktiges beslut och regionstyrelsens anvisningar samt bidra till 
att de uppdrag som beställarnämnderna lämnat återredovisas på ett klargörande sätt. 
Naturbruksstyrelsen bedriver Västra Götalandsregionens naturbruksskolor samt 
Biologiska Yrkeshögskolan i Skara. Styrelsens verksamhet ska grundas på inriktning 
och uppdrag från regionutvecklingsnämnden men uppdrag kan även mottas från 
externa uppdragsgivare. Styrelsen ska enligt sitt reglemente fullgöra de uppgifter som 
följer av regionens huvudmannaskap enligt skollagen samt av andra lagar och 
författningar.  

Riktlinjer för ärendeberedning i Västra Götalandsregionen 

Ärendehandboken är beslutad av regiondirektören och gäller för hela organisationen. I 
handboken anges att ärenden som ska behandlas av regionfullmäktige måste uppfylla 
kommunallagens beredningskrav, det vill säga vara beredda av någon nämnd vars 
ansvarsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. Regionstyrelsen har ett 
beredningsansvar för ärenden som ska behandlas av fullmäktige. I ansvaret ingår att se till att 
berörda nämnder och/eller beredningar får yttra sig. I ärendehandboken anges vidare att 
beredningen ska inkludera överväganden om ifall ärendet är kommunalrättsligt eller i övrigt 
juridiskt korrekt. 
 
Regionstyrelsen har beslutat om riktlinjer för regionstyrelsens ärendeberedning. Av dessa 
framgår att koncernkontoret före behandling i regionstyrelsen ska skicka ärenden på remiss 
till andra nämnder där det är aktuellt. 

Granskningsansvariga 
Josephine Massie, yrkesrevisor, är projektledare för granskningen. Kari Aartojärvi, certifierad 
yrkesrevisor, och Kristoffer Lundqvist, yrkesrevisor, är projektdeltagare. Vilhelm Rundquist, 
revisionsdirektör, är kvalitetsgranskare. Extern juridisk kompetens, Joakim Eriksson från 
Attensum AB, har anlitats för att göra en juridisk analys av samverkansavtalet. Marie 
Engström Rosengren och Ulla Göthager, förtroendevalda revisorer, är kontaktrevisorer för 
granskningen.  
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Metod 
Fråga 1 och 2 besvaras dels genom en juridisk analys av beredningen, utförd av en extern 
konsult, dels genom protokollgranskning och intervjuer med de berörda nämndernas 
förvaltningar. Konsulten har prövat lagligheten i avtalet i förhållande till kommunallag och 
skollag och bedömt om avtalet är ändamålsenligt i förhållande till reglementen och andra 
styrdokument. Analysen återfinns i sin helhet i bilaga 1.  
 
Fråga 3 besvaras utifrån en genomgång av nämndernas svar på och åtgärder utifrån 
rekommendationerna i den tidigare granskningen. Protokollgranskning har genomförts för att 
kartlägga styrningen och kompletterande intervjufrågor har ställts till nämndernas 
förvaltningar.  
 
Berörda funktioner samt personer som har intervjuats inom ramen för granskningen har 
beretts möjlighet att faktagranska rapporten.   

Resultat av granskningen 

1. Har regionstyrelsen sett till att bristerna i det tidigare 
samverkansavtalet har åtgärdats i det nya samverkansavtalet?  

Iakttagelser4 
Vissa av de brister i samverkansavtalet som uppmärksammades i både revisionsenhetens 
granskning och Västra Götalandsregionens egen utredning5 har nu åtgärdats. En tidigare brist 
låg i att Västra Götalandsregionen inte fick möjlighet att delta i kommunernas informations- 
och marknadsaktiviteter inför gymnasievalet. Detta har nu åtgärdats med en särskild skrivning 
i det nya avtalet om att Västra Götalandsregionens naturbruksskolor ska beredas möjlighet att 
delta i sådana aktiviteter på samma villkor som övriga anordnare. Kommunen ansvarar även 
för att ge grundläggande information om utbildningarna till elever och övriga 
kommuninvånare. En annan brist som har åtgärdats är finansieringsmodellen. I det tidigare 
avtalet innebar finansieringsmodellen att Västra Götalandsregionen över tid betalade en allt 
större andel av utbildningarnas kostnader i förhållande till kommunerna. I det nya 
samverkansavtalet är detta ändrat så att Västra Götalandsregionen och kommunerna ska betala 
hälften var av ett beräknat självkostnadspris. 
 
Andra brister bedöms enligt den juridiska analysen kvarstå, framför allt i form av att 
huvudmannaskapet är otydligt utifrån skollagen, att avtalet inte är i enlighet med 
kommunallagen samt att det i avtalet saknas en påföljdsklausul. 
 
Revisionens juridiska analys visar att det finns konflikter mellan olika punkter i avtalet som 
beskriver huvudmannaskapet. I avtalet anges både att det är Västra Götalandsregionen som 

                                                 
4  Den juridiska analys som ligger till grund för iakttagelserna i detta avsnitt beskrivs mer ingående i bilaga 1. 
5 Utredning för långsiktigt hållbar naturbruksorganisation. Tjänsteförslag från Koncernstab regional utveckling 
och Naturbrukskansliet. 2015. 



Granskningsrapport, 2018-12-05  8 (35) 
Diarienummer REV 2018-00111 
 

 

ska vara huvudman och att kommunen kan välja att arrangera naturbruksutbildning i egen 
regi, och därmed själv vara huvudman. Motsägelserna gör att det är oklart om 
huvudmannaskapet för både gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen har övergått till 
Västra Götalandsregionen.  
 
Otydligheten har sin grund i att parterna i samverkansavtalet inte skiljer på gymnasieskolan 
och vuxenutbildningen, trots att dessa regleras på olika sätt i skollagen. Samverkan om 
vuxenutbildning på det sätt som beskrivs i skollagen (23 kap. 8 §) innebär, enligt den juridiska 
analysen, ett överlämnande av huvudmannaskapet. I och med att ansvaret övergår är det 
tveksamt om kommunerna kan fortsätta att bedriva vuxenutbildning inom naturbruk när 
samverkansavtal är träffat mellan parterna, om inte överlämnandet av ansvaret begränsas till 
enskilda uppgifter. Huvudmannaskapet för naturbruksutbildningarna kan troligen inte 
överlämnas alls när parterna träffar avtal om gymnasieutbildning enligt skollagen 15 kap. 30 
§. Den juridiska analysen visar att kommunen fortfarande ansvarar för att eleverna som är 
hemmahörande i kommunen erbjuds gymnasieutbildning. Det nya samverkansavtalet är 
därför troligen i konflikt med skollagens bestämmelser. 
 
Samverkansavtalet förutsätter enligt sida 4 i avtalet en ”gemensam ledning och styrning av 

verksamheten och som ska kännetecknas av öppenhet, transparens och ett gemensamt 
ansvarstagande, utan att VGR:s ansvar som skolhuvudman begränsas” [sic]. I och med det 
nya samverkansavtalet instiftas därför två partsgemensamma samrådsorgan, bestående av fem 
representanter från kommunerna och fem representanter från Västra Götalandsregionen: 
Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk. Politiskt Samråd Naturbruk ska 
enligt avtalet:  

a) Svara för övergripande och regelbunden avtalsuppföljning 
b) Diskutera årsredovisning och budget för verksamheten 
c) Besluta om eventuella ändringar och tillägg i avtalets bilagor (som handlar om 

styrning och ledning samt finansiering) 
d) Lämna rekommendationer till regionutvecklingsnämnden och kommunerna kring 

verksamheternas strategiska inriktning  
e) Lämna rekommendationer till regionutvecklingsnämnden om ekonomiska 

förutsättningar, som beräkning av självkostnad och budget 

Ledningsråd Naturbruk ska bereda ärenden till det politiska samrådet och löpande arbeta med 
frågor som planering, dimensionering, kvalitet och uppföljning av resultat.   
 
Revisionens juridiska analys visar att ansvar för till exempel uppföljning inte kan överlåtas till 
ett samrådsorgan. Regionfullmäktige får enligt kommunallagen 5 kap. 1 och 2 §§ endast 
delegera sådant ansvar till en nämnd. Samrådsorganen utgör inte nämnder. Ansvaret att följa 
upp samverkansavtalet, besluta om verksamhetens inriktning etc. ligger kvar på Västra 
Götalandsregionen.  
 
Skrivningen om att det politiska samrådet får besluta om ändringar och tillägg i avtalets 
bilagor innebär att samrådet får möjlighet att besluta om förändringar i sitt eget uppdrag samt 
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om principerna för finansiering av verksamheten. Revisionens juridiska analys av 
samverkansavtalet visar att även denna del i avtalet strider mot kommunallagen 5 kap. 1 och 2 
§§. Enligt kommunallagen är det fullmäktige som ska besluta i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller ärenden av större vikt. Det är alltså endast regionfullmäktige som får fatta 
beslut om att ändra i samverkansavtalet, vilket inkluderar avtalets bilagor. 
 
Utredningen av naturbruksorganisationen och den föregående granskningen av 
naturbruksuppdraget visade att det fanns problem med implementeringen av det tidigare 
samverkansavtalet. Samtidigt saknades en påföljdsklausul som gav möjlighet att vårda avtalet 
och se till att det efterlevdes. Detta är en brist som inte har åtgärdats i det nya 
samverkansavtalet i och med att en påföljdsklausul, som anger vad som händer om avtalet inte 
följs av någon part, fortfarande saknas. Vid en eventuell tvist anger avtalet att detta i första 
hand ska lösas genom lokala förhandlingar och i andra hand genom medling i presidiet för 
Beredningen för hållbar utveckling. I den juridiska analysen görs bedömningen att någon 
form av påföljdsklausul bör finnas med i samverkansavtalet. 

Bedömning: Väsentliga brister finns i det nya samverkansavtalet 
Revisionsenheten bedömer att regionstyrelsen inte har säkerställt att alla brister i det förra 
samverkansavtalet har åtgärdats i det nya. Revisionens juridiska analys visar att det finns 
väsentliga brister i det nya avtalet som framför allt består av att huvudmannaskapet är otydligt 
utifrån skollagen, att avtalet inte är i enlighet med kommunallagen samt att det i avtalet 
saknas en påföljdsklausul. Samtidigt visar granskningen att andra tidigare identifierade brister 
har åtgärdats. I det nya avtalet har det förtydligats att Västra Götalandsregionen ska beredas 
möjlighet att delta i informations- och marknadsaktiviteter inför gymnasievalet. Avtalet 
innehåller också en ny finansieringsmodell som innebär att Västra Götalandsregionen och 
kommunerna betalar hälften var av ett beräknat självkostnadspris.  

2. Har regionstyrelsen sett till att det nya samverkansavtalet har 
beretts i enlighet med skollag, kommunallag samt 
regionfullmäktiges beslut?   

Iakttagelser6 
Förvaltningslagen 9 § anger att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och 
kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Enligt riktlinjerna för 
ärendeberedning i Västra Götalandsregionen ska vidare beredningen av alla ärenden inkludera 
överväganden om ifall ärendet är kommunalrättsligt eller i övrigt juridiskt korrekt. Som 
diskuterades under föregående avsnitt finns det brister i samverkansavtalet i förhållande till 
både skollagen och kommunallagen. Dessa brister tyder enligt revisionsenhetens juridiska 
analys på att beredningen av samverkansavtalet inte har skett vare sig i enlighet med 
förvaltningslagen eller de regiongemensamma riktlinjerna. 
 

                                                 
6 Den juridiska analys som ligger till grund för iakttagelserna i detta avsnitt beskrivs mer ingående i bilaga 1. 
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Granskningen visar att regionstyrelsen inte har sett till att en juridisk prövning av 
samverkansavtalet har skett före det att beslut fattades av regionfullmäktige. Detta bekräftas 
genom avstämning med koncernkontorets juridiska enhet, som inte har varit involverad i 
framtagandet av avtalet eller beredningen inför beslutsfattande.  
 
Regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen bör, som berörda nämnder, vidare ha 
beretts möjlighet av regionstyrelsen att yttra sig om det nya samverkansavtalet. Detta framgår 
av kommentarer till kommunallagen 5 kap. 26 § samt av regionstyrelsens ärendehandbok.  
 
Protokollgranskning och genomförda intervjuer visar att berörda nämnder inte har beretts 
möjlighet att yttra sig i fråga om samverkansavtalet. Samverkansavtalet har inte varit ute på 
remiss hos de berörda nämnderna. Både regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen 
fick dock information från respektive förvaltning om samverkansavtalet före det att ärendet 
behandlades av regionfullmäktige. 
 
Informationen till regionutvecklingsnämnden var enligt handlingarna mer omfattande än den 
som naturbruksstyrelsen fick ta del av. I samband med informationsärendet fattade 
regionutvecklingsnämnden beslut om att notera informationen. Av protokollet (RUN 2018-
00036) framgår att nämnden vid mötet gav vissa synpunkter på avtalet och gav ett medskick 
till beredningen i syfte att förtydliga de former för samråd med kommunerna som diskuterats. 
Revisionsenheten har inte kunnat ta del av eventuell dokumentation av synpunkterna och det 
är oklart om och i så fall på vilket sätt som de fördes vidare in i beredningen av avtalet.  
 
Naturbruksstyrelsen har inte yttrat sig om samverkansavtalet. Naturbruksstyrelsens 
förvaltning har uppgett att de deltog i beredningen av avtalets bilaga 1, d.v.s. den bilaga som 
handlar om samrådsorganet, och fick igenom vissa förändringar i skrivningarna om samrådets 
mandat. Förändringarna har dock inte beslutats av naturbruksstyrelsen. 

Bedömning: Beredningen av det nya samverkansavtalet har varit 
otillräcklig  
Revisionsenheten bedömer att regionstyrelsens beredning av det nya samverkansavtalet har 
varit otillräcklig utifrån två aspekter: regionstyrelsen har inte säkerställt att avtalet är juridiskt 
korrekt och har inte heller säkerställt att alla berörda nämnder har fått yttra sig i 
beredningsprocessen. En juridisk prövning har inte genomförts så som de regiongemensamma 
riktlinjerna för ärendeberedning anger. Regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen 
har inte heller beretts möjlighet att yttra sig om samverkansavtalet. Dock visar granskningen 
att både regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen har fått information och att 
regionutvecklingsnämnden har uppmärksammat vissa otydligheter i avtalet. Revisionsenheten 
bedömer att regionutvecklingsnämnden, trots att det övergripande ansvaret för beredningen 
ligger på regionstyrelsen, hade möjlighet att fatta ett formellt beslut om att framföra 
nämndens synpunkter på avtalet, vilket skulle ha lett till ökad transparens och tydlighet.  
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3. Har regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen 
vidtagit åtgärder för att säkerställa att styrningen av 
naturbruksuppdraget följer regionfullmäktiges beslut om 
reglementen och styrmodell?  

Iakttagelser 
Både regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen har behandlat den föregående 
revisionsrapporten och beslutat om yttranden. 
 
I regionutvecklingsnämndens yttrande (RUN 652-01-00-16) anges att 
regionutvecklingsnämnden är medveten om att huvudmannafrågan är av stor vikt. Nämnden 
anger att det av det nya reglementet för naturbruksstyrelsen tydligt framgår att det är styrelsen 
som är myndighetsutövare och ansvarar för det krav som ställs i skollag och skolförordningar. 
Regionutvecklingsnämnden beskriver i yttrandet att nämnden ser att återrapportering och 
styrning kan utvecklas och att nämnden tydligare ska ta del av och beakta 
naturbruksstyrelsens återrapportering. Vidare ska nämnden i uppdraget för 
naturbruksstyrelsen tydliggöra hur verksamheten ska följas upp utifrån skollagens krav.  
 
Naturbruksstyrelsen ansåg i sitt yttrande (NS 37-2016) att revisionens bedömning av brister i 
styrsystemet var korrekta. Styrelsen beslutade med anledning av rapporten:  

1. Att framgent sända all kvalitetsdokumentation samt alla bokslut, inklusive 
delårsboksluten, till både ägare och beställare.  

2. Att vid varje presidieöverläggning framöver föra egna mötesanteckningar.  
3. Att genomföra en utbildning för styrelsen och förvaltningens chefer som tar upp 

tjänstemännens respektive politikernas roller och hur de förhåller sig till varandra, för 
att tydliggöra hur ärendeberedning ska gå till.  

4. Att uppdra åt presidiet att föra överläggningar med beställaren och ägaren för att 
klargöra hur befogenheterna för huvudmannauppdraget enligt skollagen ska definieras 
utifrån regionens styrmodell och förtydligas i reglementet till naturbruksstyrelsen.  

Beställarnämnderna i Västra Götalandsregionen beslutar årligen om uppdrag till 
utförarstyrelserna. Den 25 oktober 2018 beslutade regionutvecklingsnämnden om att anta ett 
nytt uppdrag till naturbruksstyrelsen inför 2019 (RUN 2018-00430). Skrivningar har 
tillkommit om att det är naturbruksstyrelsen som är huvudman för naturbruksskolorna. I det 
nya uppdraget beskrivs även mer specifikt hur uppdraget ska följas upp och återrapporteras. 
Naturbruksstyrelsen har i uppdrag att utveckla verksamheten mot specifika, mätbara och 
tidsbestämda mål och använda relevanta indikatorer för att följa måluppfyllelsen över tid. 
Målen och resultaten ska redovisas till regionutvecklingsnämnden i delårsrapporter samt i 
årsredovisningar. Återrapporteringen följer därmed koncernkontorets rutiner för uppföljning. 
Redovisningen ska inkludera en beskrivning av hur bidraget från regionutvecklingsnämnden 
fördelas på uppdragets olika delar.  
 
Syftet med de nya skrivningarna har enligt avdelning regional utveckling varit att stärka 
styrningen utan att som beställare inkräkta på naturbruksstyrelsens ansvar som huvudman 
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enligt skollagen. I beredningen av uppdraget har båda parter strävat efter att tydliggöra roller 
och ansvar. Framtagandet av ett nytt uppdrag har föregåtts av presidiedialog mellan 
regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen i september. Anteckningarna från 
presidiedialogen 2018-09-04 anger att parterna är medvetna om att det är viktigt att 
beställarnämndens och utförarens roller är tydliga samt att återrapporteringen behöver 
förbättras. Förvaltningarna uppges vid intervjuer ha haft en nära dialog i framtagandet av 
uppdraget. Bägge förvaltningar har haft en ambition om att ett strukturerat samarbete ska ske i 
alla frågor där det finns ett delat ansvar mellan beställare och utförare. Ett exempel på 
ambitionen om ett tätare och löpande samarbete är att avdelning regional utveckling bjuds in 
till naturbruksförvaltningens månatliga ledningsgruppsträffar.  

Bedömning: Regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen 
har stärkt styrningen av naturbruksuppdraget 
Revisionsenheten bedömer att regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen har vidtagit 
åtgärder för att stärka styrningen av naturbruksuppdraget. I sina svar på den förra 
granskningen har de instämt med revisionens synpunkter. Det nya uppdraget har beretts i 
dialog mellan både politiker och tjänstemän och har förtydligats avseende 
naturbruksstyrelsens huvudmannaskap för skolorna, i enlighet med naturbruksstyrelsens 
reglemente. Skrivningar om uppföljning har tillkommit som stämmer överens med respektive 
nämnds ansvar enligt regionfullmäktiges beslut om styrmodell. Regionutvecklingsnämndens 
uppföljning av utförarna inom regional utveckling bygger på den regiongemensamma 
strukturen för uppföljning i Västra Götalandsregionen. Den regiongemensamma strukturen 
förändras under år 2019, i och med att delårsrapport mars utgår för nämnder och styrelser och 
ersätts av en koncernrapport som sammanställs av koncernkontoret7. Revisionsenheten 
bedömer att regionutvecklingsnämnden bör överväga om nämndens uppföljning av 
naturbruksstyrelsen behöver kompletteras med en särskild rapportering med anledning av 
förändringarna.  

Slutsats och rekommendationer 
Granskningen har visat att det finns brister i styrningen av naturbruksuppdraget. Bristerna 
består framför allt av att regionstyrelsen inte har sett till det nya samverkansavtalet håller 
tillräcklig kvalitet i förhållande till skollag och kommunallag. Regionstyrelsen har inte heller 
sett till att regionfullmäktiges beslut har föregåtts av tillräcklig beredning, utifrån de krav som 
ställs på beredningen i kommunallag, förvaltningslag, regionstyrelsens reglemente och Västra 
Götalandsregionens riktlinjer.  
 
Revisionsenheten bedömer att de identifierade bristerna är allvarliga. Samverkansavtalet är 
omfattande till sin karaktär och har ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser för 
Västra Götalandsregionens naturbruksskolor och deras elever. Det har, genom 
revisionsenhetens tidigare granskning och Västra Götalandsregionens egen utredning, varit 
känt att bristerna i det föregående samverkansavtalet har lett till negativa konsekvenser för 

                                                 
7 Enligt regionfullmäktiges beslut, dnr. RS 2018-02755.  
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naturbruksutbildningarna. Västra Götalandsregionen har i samband med att ett nytt avtal tas 
fram möjlighet att förebygga sådana framtida problem. Trots detta har berörda nämnder inte 
fått yttra sig och det har inte prövats om avtalet är juridiskt korrekt före det att 
regionfullmäktige fattade beslut om att godkänna avtalet. Mot bakgrund av bristerna bedömer 
revisionsenheten att det finns risk för problem när samverkansavtalet ska implementeras, t.ex. 
i form av oenighet med kommunerna om i vilken grad de ska ha inflytande över 
utbildningarna inom ramen för samrådsorganisationen. 
 
Sammantaget bedömer revisionsenheten att regionstyrelsen inte har säkerställt att styrningen 
av naturbruksuppdraget är i enlighet med skollag, kommunallag och regionfullmäktiges 
beslut. Regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen bedöms däremot ha vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att stärka styrningen av naturbruksuppdraget utifrån nämndernas 
respektive ansvar. Det finns dock anledning att överväga om naturbruksstyrelsens 
återrapportering till regionutvecklingsnämnden kommer att vara tillräcklig när 
naturbruksstyrelsen, i och med de nya riktlinjerna för uppföljning, inte längre ska rapportera 
delårsrapport mars. 
 
Med anledning av de synpunkter som framkommit ovan rekommenderas regionstyrelsen att:  

 vidta åtgärder för att säkerställa att avtal framgent bereds i enlighet med lagstiftning 
och riktlinjer 

 beakta de synpunkter som framkommer i denna granskning vid den revidering av 
samverkansavtalet som bör ske snarast, dock senast i samband med den utvärdering av 
avtalet som ska genomföras år 2021. 
 

Regionutvecklingsnämnden rekommenderas vidare att:  

 överväga om nämndens uppföljning av naturbruksstyrelsens uppdrag behöver 
kompletteras med en särskild rapportering med anledning av att delårsrapport mars 
funktion förändras. 
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Sammanfattning 

Uppdrag 
Regionfullmäktige, Västra Götalandsregionen, har den 10 april 2018, § 64, Diarienummer RS 
2018-00938, beslutat att godkänna ett samverkansavtal (nedan Samverkansavtalet) med 
regionens kommuner avseende naturbruksutbildning. Attensum AB har av Västra 
Götalandsregionens revisionskontor fått i uppdrag att genomföra en: 

 Juridisk analys och bedömning av Samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen 
och de 49 kommunerna i regionen 

 Analys och bedömning av besluts- och beredningsprocessen 

Den juridiska analysen och bedömningen har omfattat om Samverkansavtalet innehåller:  
 Eventuella brister, otydligheter, motsägelser eller felaktigheter 
 Eventuella konflikter i avtalet ställt till Naturbruksstyrelsens uppdrag enligt 

reglemente 
 Om ansvarsfördelningen mellan regionen och respektive kommun är tydlig 
 Vem som är huvudman för verksamheten 
 Om samverkansorganet utgör en gemensam nämnd. 

Analys och bedömning av besluts- och beredningsprocessen har omfattat en bedömning om: 
 Har rätt politisk instans berett och beslutat i ärendet?  
 Har beredningen varit ändamålsenlig? 

Slutsats 
Vi har funnit brister, otydligheter och felaktigheter i Samverkansavtalet avseende vem är som 
är skolhuvudman och hur samverkan skall ledas och styras. Vidare saknar vi en reglering av 
vad som händer om avtalet tillämpas på ett felaktigt sätt.  
 
Vi har också funnit att ärendet om Samverkansavtalet inte har beretts på ett tillräckligt sätt då 
berörda nämnder som Naturbruksstyrelsen och Regionsutvecklingsnämnden inte beretts 
tillfälle att yttra sig utan endast givits information. 

Sammanfattade iakttagelser 

Huvudmannaskap 
Samverkansavtalet omfattar naturbruksutbildning för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 
kommunal vuxenutbildning. Samverkan för dessa områden regleras av olika lagparagrafer i 
skollagen. Gemensamt är dock att ett landsting direkt med stöd av lagen, även utan ett 
samverkansavtal, har befogenhet att på egen hand bedriva naturbruksutbildning. 
 
Samverkan för gymnasieskolan regleras i 15 kap 30 § 2 st skollagen. Denna paragraf reglerar 
kommuns och landstings samverkan men reglerar inte vem som är eller blir skolhuvudman. 
Av 15 kap 30 § 2 st skollagen framgår således inte annat än att både kommun och landsting 
kan vara skolhuvudman för samma utbildning.  
 
När det däremot gäller samverkan avseende naturbruksutbildning för den kommunala 
vuxenutbildningen är skollagen annorlunda formulerad. Av 23 kap 8 § skollagen och 
förarbetena till denna framgår att huvudmannaskapet och ansvaret övergår. Det vill säga att 
om en kommun och VGR träffar samverkansavtal enligt 23 kap 8 § skollagen övergår 
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huvudmannaskapet och ansvaret till VGR. Detta skiljer samverkan avseende 
vuxenutbildningen från samverkan avseende gymnasieskolan där ansvaret inte övergår.  
 
Frågan är om en kommun ändå kan bedriva samma utbildning som man låtit landstinget ta 
över? Svaret torde vara att det är högst tveksamt. Förmodligen har kommunen förlorat sin 
kompetens att bedriva precis samma utbildning förutsatt att inte kommunen har avgränsat 
övertagandet till särskilda enheter. 
 
Av VGR:s Samverkansavtal finns framför allt två stycken som avser vem som är 
skolhuvudman: 

1. ”Samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrag till VGR att vara skolhuvudman i 

skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är 
folkbokförda i kommunen.” 

2. ”Kommunen förbinder sig att till VGR samt till den gemensamma 

samverkansorganisationen redovisa om man kommer att anordna naturbruksutbildning 
i egen regi eller teckna samverkansavtal om sådan utbildning med annan kommun 
eller landsting/region.” 

Vår bedömning av Samverkansavtalet är att dessa två stycken tycks motsäga varandra. I det 
första stycket får vi intrycket av att VGR ensam skall vara skolhuvudman. Trots det tycks 
kommunen ha möjlighet enligt det andra stycket att bedriva samma utbildning i egen regi om 
man informerar VGR först. Det finns säkert fler sätt att tolka dessa stycken men oavsett det 
anser vi att det är oklart huruvida vem som är huvudman och om kommunen fortfarande har 
rätt att bedriva samma utbildning. Med hänsyn till att det under det tidigare avtalet 
förekommit oklarheter i detta avseende bedömer vi att Samverkansavtalet i denna del inte är 
tillräckligt ändamålsenligt. Det kan t.o.m. ifrågasättas enligt vår mening om det är möjligt för 
kommunen enligt skollagen att fortfarande bedriva kommunal vuxenutbildning för 
naturbruksutbildning eftersom det är samverkan enligt 23 kap 8 § skollagen, vilket bör 
innebära att kommunens kompetens att bedriva utbildningen torde ha övergått till VGR.  
 
Samverkansavtalet gör inte heller någon skillnad på samverkan för gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen i detta avseende. Vi anser att Samverkansavtalets brister i detta avseende 
är väsentliga med hänsyn till att frågan om vem som skall bedriva utbildningen är viktigt både 
ur ett juridiskt men också ekonomiskt perspektiv. 

Ledning och styrning 
En annan omständighet vi har noterat är att det av Samverkansavtalet framgår att det skall 
finnas ett Politiskt Samråd Naturbruk (PSN) och att detta samrådsorgan skall ha rätt att ändra 
vissa saker i Samverkansavtalet samt ha ansvar för regelbunden uppföljning av 
samverkansavtalet. Dessa delar i Samverkansavtalet citeras nedan: 

1. ”Ett partsgemensamt Politiskt Samråd Naturbruk etableras där kommunerna har fem 
representanter och VGR har fem representanter. Samrådets uppgift är att svara för 
övergripande avtalsuppföljning samt diskussion om årsredovisning och budget för 
verksamheten. Samrådet kan besluta om eventuella ändringar och tillägg i avtalets 
bilagor utan att detta huvudavtal måste omförhandlas” 

Av bilaga 1 till Samverkansavtalet framgår: Politiskt samråd Naturbruk skall: 
2. ”Ansvara för regelbunden uppföljning av samverkansavtalet.” 
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Vi bedömer att PSN inte kan ges rätten att fatta beslut om ändring av Samverkansavtal 
(bilagorna är en del av Samverkansavtalet i rättslig mening) eller ges ansvar för uppföljning. 
Rätten att besluta om ändring av Samverkansavtalet är ett beslut i kommunallagens mening 
och godkännande av Samverkansavtalet är dessutom fattat av fullmäktige. Vare sig 
fullmäktige eller nämnd har rätt att delegera beslutanderätt till ett organ som inte ingår i 
VGR:s organisation. PSN är inte ett kommunalt organ.  
 
Det är inte heller möjligt för fullmäktige eller nämnd att överföra ansvar för uppföljning till 
ett externt organ. Ansvaret för uppföljning ligger fortfarande kvar på VGR respektive 
kommun. Däremot kan PSN ges uppgifter under förutsättning att det tydligt framgår att det 
inte innebär att PSN övertar ansvar från VGR eller kommunen. Det här kan synas som 
hårklyveri men det viktiga i detta är att se till att undvika att det uppstår oklarheter i 
ansvarsfrågan. Vi bedömer att Samverkansavtalet bör förtydligas gällande ansvarsfrågan. 

Antagning och finansiering 
VGR tillsatte en särskild utredning 2015, ”Utredning för långsiktigt hållbar 

naturbruksorganisation”, nedan Utredningen. Av Utredningen framgick att det förutom 

oklarheter avseende konkurrenssituationen mellan kommunerna och VGR också fanns 
”särskilda utmaningar” i det dåvarande samverkansavtalet (2005) avseende VGR:s 
möjligheter att delta i informationsdagar samt en snedfördelning avseende finansieringen av 
naturbruksutbildningen. 
 
Vi bedömer att parterna i Samverkansavtalet har reglerat dessa brister. Regleringen bör vara 
tillräcklig avseende antagningen (informationsdagarna) men om den är tillräcklig avseende 
finansieringen har inte legat i vårt uppdrag att bedöma. Vi kan dock konstatera att 
beräkningen för finansieringen har förändrats i väsentliga avseenden och att de 
omständigheter som utpekats i Utredningen som ”särskilda utmaningar” har beaktats och 

ändrats i det nya avtalet, d.v.s. Samverkansavtalet.  

Avtalets generella kvalitet 
För att kunna uttala sig om ett avtals generella kvalitet behövs något att jämföra med. Hur ett 
avtal bör utformas kan det finnas många åsikter om och det finns inte ett svar som gäller 
samtliga avtal. Vi vill dock ändå lyfta fram följande punkter som väsentliga för ett 
samverkansavtal:  
Avtalet bör: 

1. Vara så entydigt som möjligt 
2. Reglera de viktigaste frågeställningarna/omständigheterna 
3. Inte innehålla villkor som strider mot lag, annan författning, föreskrifter eller bindande 

beslut 
4. Reglera vad som händer om avtalet inte tillämpas på rätt sätt 
5. Reglera vad som händer om en part går ur avtalet. 
6. Återspegla vad parterna faktiskt överenskommit om. 

Dessutom kan det vara värt att överväga vad konsekvenserna blir om det man avtalar om inte 
utvecklas på det sätt som var partens avsikt från början, med andra ord: Vad kostar det att gå 
ur avtalet? Ju mindre benägen parten är för att avsluta avtalet desto viktigare är det reglera så 
mycket som möjligt i avtalet.  
 
Vi har i vår bedömning av Samverkansavtalets generella kvalitet funnit att Samverkansavtalet 
inte håller en tillräckligt hög kvalitet, huvudsakligen på grund av oklarheter avseende 
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huvudmannaskapet, ledning och styrning samt att det inte är reglerat vad som händer vid en 
bristande tillämpning. 

Beslut och ärendeberedning 
Av handlingarna framgår att det är regionfullmäktige som har fattat slutligt beslut om 
godkännande av Samverkansavtalet och att det är berett av flera externa och interna organ. 
Dock har Naturbruksstyrelsen och Regionsutvecklingsnämnden endast lämnats information 
istället för att ges tillfälle att yttra sig. 
 
Samverkansavtalet är enligt vår bedömning ett ärende enligt 5 kap 1 § kommunallagen 
eftersom vi anser det vara ett ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
Sådana ärenden kan endast beslutas av fullmäktige. Rätt kommunalt organ har således fattat 
beslut om godkännande av Samverkansavtalet 
 
Enligt 5 kap 26 § kommunallagen skall ett ärende innan det avgörs av fullmäktige, ha beretts 
antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en 
fullmäktigeberedning. Av Karnovs kommentar till 5 kap 26 § kommunallagen framgår att 
”Fullmäktige har viss frihet att välja vilka nämnder som ska höras. Urvalet ska dock göras på 

sakliga grunder, och centrala nämnder som utför för kommunen obligatoriska uppgifter kan 
knappast förbigås när ett ärende ska avgöras.” Av regionsstyrelen ärendehandbok framgår att 

regionstyrelsens beredningsansvar till fullmäktige innebär att se till att berörda nämnder 

och/eller beredningar får yttra sig. 
 
Mot bakgrund av Naturbruksstyrelsens och Regionutvecklingsnämndens reglementen och 
deras uppgifter i Samverkansavtalet bedömer vi att båda nämnderna berörs av ärendet. 
Nämnderna bör, enligt vår mening, både enligt kommunallagen och enligt regionstyrelsens 
ärendehandbok getts möjlighet att yttra sig innan fullmäktige fattade det slutliga beslutet. 
Har ärendeberedningen av ärendet brustit i annat avseende? Av 9 § 1 st förvaltningslagen 
framgår följande: ”Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som 

möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts”. Detsamma framgår av regionstyrelsens 

ärendehandbok. Av regionstyrelsens ärendehandbok framgår vidare: ”Under beredningen ska 

du besvara följande frågor: 
 Är ärendet kommunalrättsligt eller i övrigt juridiskt korrekt?  
 Är ärendet avstämt mot budgeten och andra styrdokument?  
 Ska andra nämnder yttra sig? ” 

Vidare framgår av 6 kap 6 § kommunallagen att verksamheten skall bedrivas ändamålsenligt 
och med god intern kontroll. Det gäller enligt vår bedömning även 
ärendeberedningsverksamheten. 
 
Mot denna bakgrund bör vi därför även pröva om ärendet och Samverkansavtalet är korrekt 
och ändamålsenligt. Eftersom vi har funnit avseende brister och otydligheter i 
Samverkansavtalet menar vi att ärendeberedningen avseende Samverkansavtalet inte har varit 
tillräckligt ändamålsenlig. 
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Utgångspunkter  

Bakgrund 
Enligt skollagen är det primärkommunerna som har ansvar för gymnasieutbildningen och den 
kommunala vuxenutbildningen. Samtliga 49 av primärkommunerna inom Västra 
Götalandsregionen har dock sedan år 1999 uppdragit till Västra Götalandsregionen (VGR) att 
genom samverkansavtal bedriva naturbruksutbildning. Det ursprungliga samverkansavtalet 
byggde på en skatteväxling som gjordes vid regionbildningen. 
 
VGR har under avtalstiden upplevt att det har funnits flera problem med denna samverkan. 
VGR tillsatte en särskild utredning 2015, ”Utredning för långsiktigt hållbar 

naturbruksorganisation”, nedan Utredningen. Av Utredningen framgår att det har funnits 

särskilda utmaningar under avtalstiden. En av dessa särskilda utmaningar var 
samverkansavtalet med de 49 kommunerna. Det samverkansavtal som låg till grund för 
Utredningen var träffat 2005, nedan kallat Samverkansavtalet 2005. Av Utredningen framgick 
bland annat att det har funnits flera brister med Samverkansavtalet 2005 eller med dess 
tillämpning: 

 Trots ordalydelsen i Samverkansavtalet 2005 hade flera kommuner nekat 
Naturbruksförvaltningen (VGR) att medverka vid informationstillfället vid 
gymnasievalet. 

 Samverkansavtalet 2005s finansieringsmodell hade medfört att utbildningen var 
relativt billig för kommunerna och att VGR fick ta en större del av kostnaderna. 

 Flera kommuner bedrev konkurrerande verksamhet med VGR. 
 Finansieringsmodellen av vuxenutbildningen medförde att få platser vid VGR:s 

utbildningar godkändes av hemkommunerna 
 
Regionfullmäktige fattade beslut den 10 april 2018, § 64, (Diarienummer RS 2018-00938) om 
att godkänna ett nytt samverkansavtal med primärkommunerna, nedan Samverkansavtalet. 
Samverkansavtalet omfattar naturbruksutbildningar inom gymnasieskola, gymnasiesärskola 
och kommunal vuxenutbildning. Inom gymnasieskolan omfattar avtalet även programinriktat 
individuellt program (PRIV), yrkesintroduktion samt lärlingsutbildning inom naturbruk.  

Uppdrag 
VGR:s revisionsenhet har mot denna bakgrund gett i uppdrag till Attensum AB och 
undertecknad att genomföra en:  

 Juridisk analys och bedömning av Samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen 
och de 49 kommunerna i regionen 

 Analys och bedömning av besluts- och beredningsprocessen.  

Ansatsen i uppdraget ska vara att beskriva de juridiska förutsättningarna för denna typ av 
avtal och att avlämna rekommendationer för hur regionen i framtiden kan säkerställa en hög 
juridisk kvalitet i denna typ av avtal.  
 
Den juridiska analysen och bedömningen ska omfatta:  

 Avtalets generella kvalitet 
 Specifika brister och svårigheter i avtalets olika delar 
 Eventuella direkta felaktigheter i avtalet ur ett juridiskt perspektiv 
 Eventuella motsägelser i avtalet 
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 Eventuella konflikter i avtalet ställt till Naturbruksstyrelsens uppdrag enligt 
reglemente 

 Eventuella konflikter med gällande lagstiftning på området 
 Är ansvarsfördelningen mellan regionen och respektive kommun tydlig? 
 Vem är huvudman för verksamheten? 
 Utgör samverkansorganet en gemensam nämnd? 

 
Analys och bedömning av besluts- och beredningsprocessen ska omfatta: 

 Har rätt politisk instans berett och beslutat i ärendet?  
 Är beredningen ändamålsenlig? 

Specifika brister, svårigheter, felaktigheter, 
motstridigheter eller konflikter med lagstiftning i 
avtalets olika delar 

Beskrivning  
Av Samverkansavtalet framgår följande avsnitt som vi särskilt vill framhålla: 
Omfattning 

1. ”Samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrag till VGR att vara skolhuvudman i 

skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är 
folkbokförda i kommunen.” 

2. ”Kommunen förbinder sig att till VGR samt till den gemensamma 

samverkansorganisationen redovisa om man kommer att anordna naturbruksutbildning 
i egen regi eller teckna samverkansavtal om sådan utbildning med annan kommun 
eller landsting/region.” 
 

Antagning 
3. ”Kommunen ansvarar för att grundläggande information om de utbildningar som 

samverkansavtalet omfattar lämnas till grund- och grundsärskolans elever som 
kommunens övriga invånare. Kommunen ska erbjuda naturbruksgymnasierna 
möjlighet att delta i kommunens olika informations- och marknadsaktiviteter inför 
gymnasievalet på samma villkor som övriga anordnare av gymnasieutbildningar.” 
 

Finansiering gymnasieskolan 
4. ”utgångspunkten för den interkommunala ersättningen (IKE) som kommunen betalar 

till VGR är ett självkostnadsbaserat pris, beräknat enligt bilaga 2, som årligen beslutas 
av Naturbruksstyrelsen efter samråd mellan VGR och kommunerna i den 
gemensamma samverkansorganisationen. Kommunen skall svara för 50 % av 
kostnaden och VGR ska svara för 50 % av kostnaden.” 

5. ”Självkostnadspriset för naturprogrammet justeras årligen och ska avse ett pris för 

varje av naturprogrammets olika inriktningar”. 
6. ”Ersättningen till VGR ska beräknas utifrån det självkostnadspris, baserat på en 

effektiv och rationell organisation med hög kvalité och god ekonomisk hushållning, 
som VGR har för verksamheten. För att uppnå transparens och tydlighet ska 
verksamheten bedrivas som en resultatenhet med egen resultaträkning. 
Gymnasieverksamheten ska redovisa eget kapital där eventuella över- underskott 
balanseras mellan verksamhetsåren.” 
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För gymnasiesärskolan 

7. Kommunen betalar en enhetlig ersättning för alla elever i gymnasiesärskolan och har 
fullt ansvar för alla kostnader på samma sätt som gäller för beräkning av 
självkostnadspriset för naturbruksprogrammet i gymnasieskolan.  
 

För vuxenutbildningen 
8. ”VGR förbinder sig att erbjuda vuxenutbildning inom de gröna näringarna. Förslag på 

utbildningar ska presenteras till den gemensamma samverkansorganisationen och vara 
geografiskt fördelad över hela Västra Götaland.” 

9. ”Kommunen betalar ersättning för elever i vuxenutbildningen och har fullt 
betalningsansvar för alla kostnader på samma sätt som gäller för beräkning av 
självkostnadspriset för naturbruksprogrammet i gymnasieskolan”. 

10. ”Innan studerande antas till utbildning ska VGR till hemkommunen redovisa 

kostnaderna för utbildningen och det är hemkommunen som beslutar om ersättning för 
kostnaderna ska utgå”. 
 

Ledning och styrning 
11. ”Detta avtal förutsätter en gemensam ledning och styrning av verksamheten och som 

ska kännetecknas av öppenhet, transpararens och ett gemensamt ansvarstagande, utan 
att VGR:s ansvar som skolhuvudman begränsas. Regionsutvecklingsnämnden är 
beställarnämnd till naturbruksstyrelsen.” 

12. ”Ett partsgemensamt Politiskt Samråd Naturbruk etableras där kommunerna har fem 

representanter och VGR har fem representanter. Samrådets uppgift är att svara för 
övergripande avtalsuppföljning samt diskussion om årsredovisning och budget för 
verksamheten. Samrådet kan besluta om eventuella ändringar och tillägg i avtalets 
bilagor utan att detta huvudavtal måste omförhandlas” 
 

Bilaga 1 
13. ”Gruppen skall vara en arena för ett gemensamt ansvarstagande för 

naturbruksutbildningarnas utveckling på strategisk nivå, utan att inkräkta på 
skollagens krav på huvudmannaskap som bärs av Västra Götalandsregionen” 
 

Politiskt samråd Naturbruk skall: 
14. ”Ansvara för regelbunden uppföljning av samverkansavtalet.” 

 

Bedömning 

Inledning 
Vi kommer nedan att bedöma följande aspekter i Samverkansavtalet: 

 Huvudmannaskap och konkurrens 
 Antagning 
 Finansiering 
 Ledning och styrning 

Huvudmannaskap och konkurrens 
Av 2 kap 2 § skollagen framgår att kommuner är huvudmän för bl.a. gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning. Av 2 kap 3 § skollagen framgår att 
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landsting får vara huvudmän för gymnasieskola, gymnasiesärskola, och kommunal 
vuxenutbildning i den utsträckning som anges i denna lag. Av 15 kap 31 § och 20 kap 18 § 
skollagen framgår att ett landsting får anordna utbildningar på sådana nationella program som 
avser naturbruk och omvårdnad. 
 
Enligt vår bedömning får således både kommuner och landsting vara huvudmän för 
naturbruksprogram. 
 
Av 15 kap 30 § 2 st skollagen framgår att kommunen kan erbjuda utbildning som den själv 
anordnar eller utbildning som anordnas av annan kommun eller ett landsting enligt 
samverkansavtal med kommunen eller landstinget. Kommuner som ingått ett samverkansavtal 
bildar ett samverkansområde för utbildningen. Paragrafen gäller gymnasieskolan. 
Av 23 kap 8 § 2 st skollagen framgår: ”En kommun får också sluta avtal med ett landsting om 

att detta ska ta över ansvaret för kommunens uppgifter inom kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande eller gymnasial nivå eller inom särskild utbildning för vuxna.” 
 
Enligt vår mening skiljer skollagen på gymnasieskolan och vuxenutbildningen i vad mån 
huvudmannaskapet övergår då man träffar ett samverkansavtal. Enligt 15 kap 30 § 2 st nämns 
inte att huvudmannaskapet övergår då parterna träffar samverkansavtal. Enligt vår bedömning 
kan parterna således träffa samverkansavtal och enligt skollagen ändå behålla 
huvudmannaskapet, vilket medför att båda parter kan anordna samma utbildning. Det är också 
tveksamt enligt vår bedömning huruvida kommunen utan lagstöd ens kan överlåta sitt ansvar 
för gymnasieutbildningen i detta avseende eftersom det torde kräva lagstöd för att avhända sig 
sitt ansvar enligt skollagen. 
 
Enligt Skolverkets upplysningstjänst följer inte av skollagen att huvudmannaansvaret övergår 
då kommun och landsting träffar samverkansavtal. Skolverket menar också att  Kommunen 
kan uppfylla sin skyldighet att erbjuda utbildning, genom ett samverkansavtal och erbjuda 
utbildning som en annan kommun eller ett landsting anordnar. Det blir då den som anordnar 
utbildningen som är huvudman. Kommunen ansvarar dock enligt Skolverket fortfarande för 
att eleverna hemmahörande i sin kommun erbjuds utbildning, se 15 kap. 30 § skollagen. Det 
ansvaret ligger ytterst hos kommunen och kommunen och kan inte överlämna det till någon 
annan. Slutligen uppger Skolverket att kommunen enligt skollagen alltid kan anordna 
gymnasieutbildning själv även om samverkansavtal är träffat.  
 
Bestämmelserna om samverkan inom gymnasieskolan (och gymnasiesärskolan som vi här har 
likställt med gymnasieskolan) och bestämmelserna om samverkan inom kommunal 
vuxenutbildning skiljer sig dock åt. 
 
När det däremot gäller vuxenutbildningen och samverkan enligt 23 kap 8 § 2 st tar 
landstinget, enligt vår mening, över ansvaret för den kommunala vuxenutbildningen avseende 
naturbruksprogrammet. Det innebär såvitt vi förstår att huvudmannaskapet flyttas från 
kommunen till landstinget. Denna slutsats stöds av uttalanden i propositionen 2009/10:165 sid 
874: ”Det kan särskilt framhållas att huvudmannaskapet och ansvaret för verksamheten följer 
med vid överlåtelsen”. 
 
Skolverkets upplysningstjänst instämmer i att huvudmannaskapet för verksamheten följer med 
vid överlåtelsen.  
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Mot denna bakgrund menar vi att det är högst tveksamt om det är i överenstämmelse med 
skollagen att kommunen inom ramen för vuxenutbildningen, får bedriva samma utbildning 
som den utbildning som kommunen låtit landstinget ta över ansvaret för. Däremot har 
kommunen enligt vår mening förmodligen möjlighet att avgränsa vad kommunen låter 
landstinget ta över. D.v.s. kommunen kan låta landstinget ta över ansvaret och 
huvudmannaskapet för ett särskilt program eller vissa enheter.  
 
För VGR och kommunerna har ovanstående analys betydelse för tolkningen av 
Samverkansavtalet. Av Utredningen framgår att vissa av kommunerna bedrev 
naturbruksutbildning i egen regi, trots ordalydelsen i samverkansavtalet 2005, vilket medförde 
minskande elevunderlag för VGR. Rekommendationen i Utredningen var att: ”Den 

konkurrerande verksamheten från kommunerna inom samverkansområdet upphör”. 
 
I det tidigare samverkansavtalet 2005 reglerades konkurrensen enligt följande: ”Kommunen 

förbinder sig att ej anordna naturbruksutbildning i egen regi, undantaget gymnasiesärskolan, 
eller teckna samverkansavtal om sådan utbildning med annat landsting/annan region utan 
särskild överenskommelse med regionen”. Av Samverkansavtalet (det nuvarande) punkt 1 och 

13 framstår det som att enbart landstinget skall vara skolhuvudman. Denna uppfattning kan 
dock komma i konflikt med punkt 2 där det framgår att kommunen skall redovisa till VGR 
om den tänker bedriva utbildningen i egen regi eller i samverkan med annan.  
 
Vi anser att Samverkansavtalet är oklart om huruvida huvudmannaskapet har övergått till 
VGR. Samverkansavtalet gör inte heller åtskillnad på gymnasieskolan och vuxenutbildningen.  
Enligt vår bedömning har kommunerna i Samverkansavtalet begränsat vad man har låtit VGR 
ta över ansvaret för, till naturbruksprogrammet. Däremot finner vi inte att 
huvudmannaansvaret är begränsat till vissa enheter.  
 
Det är oklart huruvida punkt 1 och 2 Samverkansavtalet strider mot 15 kap 30 § 2 st 
skollagen. Enligt vår bedömning följer inte av samverkan enligt 15 kap 30 § skollagen att 
huvudmannaskapet påverkas. Samverkansavtalet kan tolkas som att avsikten parterna är 
överens om att huvudmannaskapet skall övergå till VGR. Är det möjligt att avtala om att 
landstinget skall vara ensam skolhuvudman för utbildningen på naturbruksprogrammet i 
gymnasieskolan? Vi förmodar att det är det som är innebörden av punkt 1 och 13 men vi anser 
det tveksamt. 
 
När det gäller samverkan avseende vuxenutbildning torde dock rättsläget vara annorlunda. 
Samverkan för vuxenutbildning baseras på 23 kap 8 § skollagen. Enligt förarbetena till 
nämnda lagrum övergår huvudmannaskapet och ansvaret för den kommunala 
vuxenutbildningen till landstinget. Det är högst tveksamt om det finns kvar någon 
restkompetens för kommunerna att bedriva samma utbildning som den man överlåtit. 
Däremot kan kommunen begränsa vad man samverkar om. Det innebär, som vi förstår 
Samverkansavtalet, att kommunerna begränsat samverkan till naturbruksprogrammet.  
Vår slutsats är därför att kommunerna troligen inte får bedriva kommunal vuxenutbildning 
avseende naturbruksutbildning efter det att kommunerna har träffat avtal med VGR enligt 23 
kap 8 § skollagen.  
 
Med bakgrund av vad ovan och av rekommendationen i Utredningen hävdar vi att 
Samverkansavtalet är oklart både vad avser huvudmannaskapet och konkurrenssituationen 
och att avtalet förmodligen är i konflikt med skollagens bestämmelser. 
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Vi noterar att åtgärder har vidtagits i överenstämmelse med Utredningens rekommendationer. 
Samverkansavtalet har en delvis ny lydelse jämfört med samverkansavtalet 2005. Den nya 
regleringen är dock enligt vår mening inte tillräcklig. Vidare kan konstateras att enligt 
samverkansavtalet 2005 fick kommunen anordna utbildning i egen regi efter 
överenskommelse med VGR. Som vi har förstått anordnade vissa kommuner 
naturbruksutbildning utan att sådan överenskommelse träffats. Det innebär, enligt vår mening, 
egentligen att avtalet inte tillämpades på rätt sätt. För att främja att Samverkansavtalet 
tillämpas på rätt sätt kan därför en påföljdsklausul vara motiverad även i det nya 
Samverkansavtalet.  

Antagning 
Av Utredningen framgår att trots ordalydelsen i samverkansavtalet hade flera kommuner 
nekat Naturbruksförvaltningen (VGR) att medverka vid informationstillfället vid 
gymnasievalet. Rekommendationen i utredningen var att: ”Kommunerna bereder plats för 

Naturbruksförvaltningen vid informationstillfällen för grundskoleelever och informerar sina 
studie- och yrkesvägledare om att Naturbruksförvaltningens utbildningar sker på uppdrag av 
kommunerna och därmed är kommunernas ”egen” naturbruksutbildning.” 
 
Formuleringen i det tidigare samverkansavtalet 2005 var följande: “Regionen ansvarar för 

annonsering och intagning av elever till de utbildningar som omfattas av avtalet. Vid 
intagning och vid skolstart redovisar regionen preliminära elevförteckningar till kommunens 
kontaktperson per kategori enligt ovan. Kommunen ansvarar för att information om de 
utbildningar som samverkansavtalet omfattar lämnas till såväl grund- och grundsärskolans 
elever som kommunens övriga innevånare.” 
 
Vi finner att i samverkansavtalet 2005 reglerades inte VGR:s möjligheter att få lämna 
information vid informationstillfällena. 
 
Av punkt 3 Samverkansavtalet framgår att: ”Kommunen ska erbjuda naturbruksgymnasierna 

möjlighet att delta i kommunens olika informations- och marknadsaktiviteter inför 
gymnasievalet på samma villkor som övriga anordnare av gymnasieutbildningar.” 
 
Mot denna bakgrund bedömer vi att regleringen i Samverkansavtalet i denna del är tillräcklig.  

Finansiering 
Av samverkansavtal 2005 framgår att: ”Ersättningsnivåerna justeras årligen med 80 procent 

av skolindex enligt förordningen (1993:167) om skolindex. Vid utfyllnad av kurser i befintlig 
organisation kan överenskommelse om lägre ersättning träffas.” 
 
Av Utredningen framgår: “I gällande avtal justeras den del som kommunerna ansvarar för 

med 80 % av skolindex årligen. Det har inneburit att kommunernas del successivt har minskat 
och att VGR:s del av finansieringen ökat. Skolindex har sedan 2005 ökat med 43 procent 
medan kommunernas del av finansieringen endast ökat med 18 procent. Konstruktionen 
innebär alltså att det är mycket förmånligt för kommunerna med naturbruksprogrammet i 
VGR”. 
 
Av Utredningen framgår att följande rekommendation lämnades: ”Samverkansavtalet med 

kommunerna konstrueras om så att uppräkning av elevpengen följer skolindex med 100 
procent”. 
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Av Samverkansavtalet framgår av punkt 4 – 10 att finansieringsmodellen har förändrats. Nu 
beräknas ett självkostnadspris i enlighet med 13 kap 3 § gymnasieförordningen. Därefter 
fördelas kostnaden för denna på kommuner och landsting med 50/50 fördelning. 
Indexuppräkningen som fanns i samverkansavtalet 2005 är borttagen. 
 
Vi bedömer att det i Samverkansavtalet har tagits hänsyn till Utredningens synpunkter och att 
en ny finansieringsmodell har överenskommits. Det ingår inte i vår juridiska analys att 
bedöma om den nya finansieringsmodellen är tillräckligt ändamålsenlig men vi bedömer att 
parterna i Samverkansavtalet har reglerat de ”utmaningar” som Utredningen anfört. 

Ledning och styrning 
Av punkt 11 Samverkansavtalet framgår att: ”Detta avtal förutsätter en gemensam ledning 
och styrning av verksamheten och som ska kännetecknas av öppenhet, transpararens och ett 
gemensamt ansvarstagande, utan att VGR:s ansvar som skolhuvudman begränsas”.  
Vidare framgår av punkt 12 Samverkansavtalet att: ”Samrådet kan besluta om eventuella 
ändringar och tillägg i avtalets bilagor utan att detta huvudavtal måste omförhandlas”. 
 
Beslut om Samverkansavtalet är fattat i regionfullmäktige. Bilagorna är en del av 
Samverkansavtalet. Att ändra innehållet i en bilaga är således att ändra något som fullmäktige 
beslutat om. Beslut om ändring av avtalet är ett beslut i kommunallagens mening. Befogenhet 
att fatta beslut i kommunallagens mening tillkommer VGR:s organ eller delegat med den 
reservationen att fullmäktige endast kan delegera beslutsrätt som inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 5 kap 1 och 2 §§ kommunallagen. Dessutom kan 
fullmäktige endast delegera till nämnd (tillika regionstyrelsen). Fullmäktige kan således inte 
delegera till ett samverkansorgan eller anställd. Med beaktande av vad som ovan anförts 
bedömer vi att punkt 12 Samverkansavtalet i denna del strider mot kommunallagen. Den 
gemensamma samverkansorganisationen kan endast besluta om så kallad ren verkställighet 
och om sådant som inte är beslut i kommunallagens mening.  
 
Av punkt 12 Samverkansavtalet framgår att ”Samrådets uppgift är att svara för övergripande 

avtalsuppföljning samt diskussion om årsredovisning och budget för verksamheten”. 

Motsvarande reglering finns i punkt 14 Samverkansavtalet. Mot bakgrund av att Samrådet 
inte är ett kommunalt organ i vare sig någon kommun eller regionen bör det påpekas att 
ansvar inte kan överföras från VGR eller kommunen till Samrådet. Det hade förmodligen 
varit bättre att uttrycka ansvaret för avtalsuppföljning med begreppet ”uppgift” och inte ett 

ansvar eftersom det är oklart vad detta ansvar innebär. Ansvaret för avtalsuppföljningen ligger 
enligt kommunallagen kvar på VGR respektive kommunen.  
 
Vi noterar att det av punkt 13 Samverkansavtalet finns en reservation gällande ansvaret 
utifrån skollagens bestämmelser. Av punkten framgår: ”Gruppen skall vara en arena för ett 

gemensamt ansvarstagande för naturbruksutbildningarnas utveckling på strategisk nivå, utan 
att inkräkta på skollagens krav på huvudmannaskap som bärs av Västra Götalandsregionen”. 

Vi tolkar stycket som att det gemensamma ansvarstagandet inte får strida mot skollagen. Det 
innebär enligt vår mening att ansvaret för utvecklingen på strategisk nivå ligger kvar på VGR 
eftersom det är VGR som är huvudman för utbildningen. Enligt vår mening är därför den 
gemensamma ledningen i samverkansorganet i kommunalrättslig mening ett samrådsorgan för 
VGR. Ansvar för utveckling och beslut åvilar huvudmannen. 
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Eventuella konflikter i avtalet ställt till 
Naturbruksstyrelsens uppdrag enligt reglemente 

Beskrivning 
Av naturbruksstyrelsens reglemente, RF, § 204, 24 nov 2015, framgår att styrelsens 
(egentligen nämndens) uppdrag är: 
”2 § Styrelsen bedriver Västra Götalandsregionens naturbruksskolor samt 
Biologiska Yrkeshögskolan i Skara. Styrelsens verksamhet ska grundas på 
inriktning och uppdrag från regionutvecklingsnämnden. Uppdrag kan även mottas 
från externa uppdragsgivare. 
 
3 § Styrelsen ansvarar för drift och förvaltning av Västra Götalandsregionens 
naturbruksskolor. Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde fullgöra de 
uppgifter som följer av regionens huvudmannaskap enligt skollagen samt av andra 
lagar och författningar. I styrelsens uppgifter ingår att 
a) bedriva verksamheten effektivt och ändamålsenligt samt utveckla och följa 
upp verksamheten i enlighet med regionfullmäktiges beslut och 
regionstyrelsens anvisningar 
b) besluta om intagningsorganisation 
c) svara för elevhälsan 
d) följa utvecklingen inom sitt område och ta initiativ rörande långsiktiga 
utvecklings- och strategifrågor 
e) samordna verksamheten vid de ingående naturbruksskolorna 
f) samråda med övriga utförarstyrelser samt med regionstyrelsen för att 
utveckla, upprätthålla och samordna verksamheten i egen regi 
g) samråda med regionutvecklingsnämnden om investeringar som påverkar 
verksamhetens inriktning och omfattning samt om finansiering av de 
ökade driftkostnaderna till följd av investeringarna. 
h) nyttja det utbud av fastighets-, service-, IS/IT-, inköps- och 
företagshälsovårdstjänster som tillhandahålls internt av regionens styrelser 
och nämnder 
i) följa de beslut som regionstyrelsen fattar i sin roll att samordna och ha 
uppsikt över Västra Götalandsregionens verksamheter. 
 
Av punkt 11 Samverkansavtalet framgår: ”Detta avtal förutsätter en gemensam ledning och 
styrning av verksamheten och som ska kännetecknas av öppenhet, transpararens och ett 
gemensamt ansvarstagande, utan att VGR:s ansvar som skolhuvudman begränsas. 
Regionsutvecklingsnämnden är beställarnämnd till naturbruksstyrelsen.” 
Av 3 § reglemente för regionutvecklingsnämnden framgår: ”Nämnden ansvarar för uppdrag 

till Västra Götalandsregionens utförarverksamhet samt för finansiering, uppföljning och 
utvärdering av uppdragen.  
Områden för uppdrag:  
a) Naturbruksstyrelsen” 

Bedömning 
Av Samverkansavtalet framgår att regionsutvecklingsnämnden är beställarnämnd till 
naturbruksstyrelsen. Av 2 § reglementet framgår att naturbruksstyrelsen kan erhålla uppdrag 
från både regionutvecklingsnämnden och externa uppdragsgivare. 
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Som ovan nämnts har Samverkansavtalet beslutats av fullmäktige.  Av 3 § reglemente för 
regionutvecklingsnämnden framgår att nämnden har befogenhet att ge uppdrag om utförande 
till naturbruksstyrelsen. 
 
Vi bedömer att fullmäktige beslutat i Samverkansavtalet att regionutvecklingsnämnden skall 
vara beställare avseende naturbrukskolarnas utförande och att naturbruksstyrelsen skall utföra 
uppgifterna. Eftersom fullmäktige beslutat om Samverkansavtalet senare än reglementena för 
regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen gäller det sist fattade beslutet om 
Samverkansavtalet skulle strida mot innehållet i reglementena. Det innebär att 
Samverkansavtalet gäller oavsett vad det står i reglementena. Mot denna bakgrund ser vi inte 
att det finns en konflikt mellan Samverkansavtalet och reglementena. Oavsett eventuella 
motstridigheter i dokumenten gäller ändå Samverkansavtalet och vid motstridigheter skall 
regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelsen följa avtalet istället för reglementet. 
 
Även om det är klart vilket dokument som nämnden skall följa kan det ändå vara intressant att 
bedöma om det finns motstridigheter mellan Samverkansavtalet och reglementena? 
Vi anser att det finns följande motstridigheter mellan Samverkansavtalet och reglementena: 

 Av 11 § Samverkansavtalet framgår att det skall finnas en gemensam ledning och 
styrning av verksamheten som inte är naturbruksstyrelsen. Det torde vara i strid mot 2 
och 3 §§ naturbruksstyrelsen reglemente där det anges att styrelsen skall bedriva 
utförandet m m.  

 Av punkt 12 Samverkansavtalet framgår att Politiskt Samråd Naturbruk skall få 
besluta om ändringar av Samverkansavtalets bilagor. Ett sådant beslut kan påverka 
regionsutvecklingsnämndens beställning och naturbruksstyrelsens utförande samt 
villkoren i samband härmed. Att ge PSN rätt att göra sådana ändringar kan således 
komma i strid med reglementena.  

Vår mening är dock att dessa motsägelser/konflikt mellan Samverkansavtalet och 
reglementena egentligen saknar betydelse eftersom vare sig ansvar för styrning och ledning 
eller beslut enligt kommunallagen kan läggas på PSN. Både ansvar för styrning och ledning 
för utförandet och rätten att ändra avtalet ligger kvar på VGR respektive kommunen. 
Naturbruksstyrelsen kan därför, enligt vår mening, fortsätta följa sitt reglemente även om 
Samverkansavtalet stadgar annat på vissa punkter. 

Är ansvarsfördelningen mellan regionen och respektive 
kommun tydlig? 

Beskrivning 
Ovan har redovisats Samverkansavtalets reglering av huvudmannaskap, ansvar för ledning 
och styrning, antagning m m. 

Bedömning 
Som framgår av vår bedömning avseende huvudmannaskapet samt ledning och styrning 
bedömer vi att ansvarsfördelningen mellan VGR och kommunerna är oklar. 
Ansvarsfördelningen beträffande information och finansiering anser vi däremot tydligare än 
tidigare. 
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Vem är huvudman för verksamheten? 

Beskrivning 
Huvudmannaskapet regleras av huvudsakligen punkt 1, 2 och 13 i Samverkansavtalet. 

Bedömning 
Se vår bedömning av huvudmannaskapet ovan. 

Utgör samverkansorganet en gemensam nämnd? 

Beskrivning  
Enligt 3 kap. 9 § kommunallagen får kommuner och landsting besluta att en nämnd ska vara 
gemensam med en annan kommun eller ett annat landsting. 
 
Av prop. 1996/97:105 s 41 f. framgår att det för den gemensamma nämnden skall finnas ett 
reglemente som måste antas av samtliga kommuner och landsting. Reglementet skall - på 
samma sätt som för övriga nämnder - innehålla närmare föreskrifter om nämndens 
verksamhet och arbetsformer. 

Bedömning  
Vi bedömer att en gemensam nämnd måste inrättas av kommunerna och landstinget. 
Fullmäktige hos respektive part måste således besluta om att det skall finnas en gemensam 
nämnd och reglemente för denna och dessutom skall parterna enligt vår bedömning vara 
överens om att inrätta en gemensam nämnd. Vår bedömning är att det inte föreligger en 
gemensam nämnd på grund av Samverkansavtalet. 

Avtalets generella kvalitet 

Beskrivning 
En av revisionsfrågorna rör Samverkansavtalets generella kvalitet och om det finns några 
rekommendationer när det gäller att upprätta Samverkansavtal.  

Bedömning 

Rekommendationer 
För att bedöma avtalets generella kvalitet behöver vi ha något att jämföra med – generella 
rekommendationer för vad som skall beaktas när avtal träffas. Hur ett avtal bör utformas kan 
det finnas många åsikter om och det finns inte ett svar som gäller samtliga avtal.  
 
Vi vill dock ändå lyfta fram följande punkter som väsentliga för ett samverkansavtal. Avtalet 
skall vara: 

1. Vara så entydigt som möjligt 
2. Reglera de viktigaste frågeställningarna/omständigheterna 
3. Inte innehålla villkor som strider mot lag, annan författning, föreskrifter eller bindande 

beslut 
4. Reglera vad som händer om avtalet inte tillämpas på rätt sätt 
5. Reglera vad som händer om en part går ur avtalet. 
6. Återspegla vad parterna faktiskt överenskommit om. 
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Vi vill även skicka med ett övervägande som varje part bör göra: Vad blir konsekvenserna om 
det man avtalar om inte utvecklas på det sätt som var partens avsikt från början, med andra 
ord: Vad kostar det att gå ur avtalet? Ju mindre benägen parten är för att avsluta avtalet desto 
viktigare är det reglera så mycket som möjligt i avtalet.  
 
Detta är inte någon uttömmande beskrivning av vilka krav man bör ställa på ett avtal men bör 
ändå ge en viss vägledning. 

Analys av Samverkansavtalets generella kvalitet  
Mot bakgrund av de generella rekommendationerna ovan har vi funnit följande avseende 
Samverkansavtalets generella kvalitet: Samverkansavtalet reglerar inte tillräckligt tydligt 
huvudmannaskap samt ledning och styrning. Avtalet skiljer inte heller i vissa avseende mellan 
gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning trots att det finns vissa skillnader 
lagstiftningsmässigt. Tillsammans innebär detta att vi anser att avtalet saknar vissa viktiga 
regleringar. Vidare saknas en påföljdsklausul trots att det enligt Utredningen har funnits 
brister i tillämpningen. Slutligen noterar vi att det framgår av handlingarna att 
Samverkansavtalet förutsätter att samtliga kommuner har träffat avtal med VGR. En klausul 
om detta saknas i avtalet. Det kan dock finnas för- och nackdelar med att villkora 
Samverkansavtalet med en sådan klausul. 
 
Sammanfattningsvis bedömer vi att Samverkansavtalet innehåller sådana otydligheter att vi 
bedömer att Samverkansavtalets generella kvalitet inte är tillräckligt bra. 

Analys och bedömning av besluts- och 
beredningsprocessen.  

Inledning 
Vår andra uppgift är att bedöma: 

 Har rätt politisk instans berett och beslutat i ärendet?  
 Är beredningen ändamålsenlig? 

Har rätt politisk instans berett och beslutat i ärendet?  

Beskrivning 
Av de handlingar som vi erhållit framgår att ärendet har omfattat beslut om: 

 Förhandlingsuppdrag (RS) 
 Förhandlingsdelegationens förslag  
 Ställningstagande av det politiska samrådsorganet mellan Västkom och Västra 

Götalandsregionen (SRO) 
 Beredning av godkännande av Samverkansavtal (RS) 
 Godkännande av Samverkansavtal (RF) 

Förhandlingsuppdraget 
Regionstyrelsen beslutade den 9 februari 2016, §45 (Dnr RS 372-2016) om att: 
”Regionstyrelsen utser Johnny Magnusson (M), Helén Eliasson (S) och Birgitta Losman (MP) 

att representera Västra Götalandsregionen i förhandlingar med VästKom om samverkansavtal 
för naturbruksutbildningar.”  
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Förhandlingsdelegationens förslag 
Protokoll från förhandlingsdelegationen RS 2018-00938-1 den 16 februari 2018: 

”Mötet beslutade att Samrådsorganet (SRO) rekommenderas besluta att rekommendera 

huvudmännen att anta förslaget till nytt samverkansavtal”.  

Ställningstagande SRO 
Minnesanteckningar SRO den 22 februari 2018. Det politiska samrådsorganet beslutar att 

rekommendera huvudmännen att träffa Samverkansavtal Naturbruksutbildning med bilagor 

att gälla från den 1 januari 2019 och till och med den 31 december 2022 samt att säga upp 

nuvarande Samverkansavtal till att upphöra från den 1 januari 2019.  

Regionstyrelsen 
Regionstyrelsen beslutade den 6 mars 2018, § 52, diarienummer RS 2018-00938, följande: 

1. Regionfullmäktige beslutar att godkänna samverkansavtalet för naturbruksutbildningar 

mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna inklusive bilagorna 1 och 2 

enligt upprättat förslag.  

Av tjänsteutlåtandet i ärenden framgick bland annat följande: ”Kommunen får full frihet att 

anordna NB-programmet själv eller i samverkan med andra kommuner eller annan offentlig 

huvudman. Ledning och styrning av verksamheten ska ske gemensamt genom en 

partsgemensam politisk samrådsgrupp samt ett partsgemensamt ledningsråd av tjänstemän.”  

Regionfullmäktige 
Regionfullmäktige beslutade den 10 april 2018, § 64, diarienummer RS 2018-00938, följande: 

1. Regionfullmäktige godkänner samverkansavtalet för naturbruksutbildningar mellan 

Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna inklusive bilagorna 1 och 2 enligt 

upprättat förslag.  
2. Regionfullmäktige godkänner att undantag från Västra Götalandsregionens regelverk 

för eget kapital ska gälla för naturbruksstyrelsen avseende ”Samverkansavtal 

naturbruksutbildning” för den del av samverkansavtalet som avser 

Naturbruksprogrammet på ungdomsgymnasiet samt programinriktat individuellt val 

(IMPRO), yrkesintroduktion (IMYRK) och lärlingsutbildning inom naturbruk.  
3. Regionfullmäktige beslutar för sin del att säga upp nuvarande samverkansavtal att 

upphöra från den 1 januari 2019.  

Beslutsunderlag:  
  Regionstyrelsen beslut 2018-03-06 § 52  
  Tjänsteutlåtande daterat 2018-02-20  
  Förslag till avtal med bilagor:  

1: Ledning och styrning  
2: Samverkansavtal naturbruk  

  Protokoll förhandlingsdelegationen 
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Bedömning 
Av beskrivningen ovan framgår att fullmäktige fattat det slutliga beslutet om 
Samverkansavtalet, § 64, den 10 april 2018, (Diarienummer RS 2018-00938). Av 5 kap 1 § 
kommunallagen framgår att fullmäktige skall besluta i ärenden av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt. Samverkansavtalet berör 49 kommuner, avser flera skolenheter och 
gäller under flera år. Vidare uppgår värdet av avtalet till betydande värden. Mot denna 
bakgrund bedömer vi att fullmäktige är det organ som kommunalrättsligt skall fatta beslutet 
om godkännande av Samverkansavtalet. Rätt instans har enligt vår bedömning fattat slutligt 
beslut i ärendet. 

Är beredningen av ärendet ändamålsenlig? 

Beskrivning 
Av 5 kap. 26 § kommunallagen framgår följande beträffande beredning av ärenden: ”Innan ett 

ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en nämnd vars 
verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning”. 
 
Av Karnovs kommentar till paragrafen (Johan Höök) framgår: ”Fullmäktige har viss frihet att 

välja vilka nämnder som ska höras. Urvalet ska dock göras på sakliga grunder, och centrala 
nämnder som utför för kommunen obligatoriska uppgifter kan knappast förbigås när ett 
ärende ska avgöras. Finns kommundelsnämnder kan dock fullmäktige välja att bara höra 
vissa, även om alla berörs av en fråga. I RÅ 1957 ref. 27 hade inte byggnadsnämnden hörts i 
ett ärende om inköp av mark. Beslutet ansågs då inte korrekt berett. I RÅ 1985 2:51 hade ett 
beslut upphävts p.g.a. förfarandefel. När fullmäktige gick till beslut på nytt, behövdes inte 
någon ny beredning. I RÅ 1990 not. 130 ville klagande att en motion om återöppnade av en 
förlossningsklinik skulle remitteras till vissa nämnder. HFD fann att det var tillräckligt att 
landstingets förvaltningsutskott uttalade sig i frågan” 
 
Av 5 kap. 28 § kommunallagen framgår följande: ”Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig 

i ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning. Styrelsen 
ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon annan nämnd eller en 
fullmäktigeberedning har gjort det.” 
 
Av regionstyrelsens ärendehandbok (reviderad 2015) framgår följande: ”Regionstyrelsen har 

ett beredningsansvar för ärenden som ska behandlas av fullmäktige. I ansvaret ingår att se till 

att berörda nämnder och/eller beredningar får yttra sig (sid 12).” 
 
Av reglemente för regionstyrelsen framgår att Regionstyrelsen skall: ”5 § företräda Västra 

Götalandsregionen gentemot regionala, nationella och europeiska beslutsorgan när beslut inte 

ska fattas av annan nämnd samt svara för strategisk samordning av externa relationer.”  
 
Av reglementet för Regionutvecklingsnämnden framgår:  
”2 § Regionutvecklingsnämnden är det ledande politiska organet med ansvar för strategiska 

regionutvecklingsfrågor ur ett regionövergripande perspektiv. Regionutvecklingsnämndens 

huvudsakliga verksamhetsområde är näringsliv, turism, utbildning och forskning samt 

transportinfrastruktur. Nämnden ansvarar för EU-frågor och internationella frågor inom 

verksamhetsområdet.  
3 § Nämnden ansvarar för uppdrag till Västra Götalandsregionens utförarverksamhet samt för 

finansiering, uppföljning och utvärdering av uppdragen.  

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/RR_1985_REF_0002_0051?src=document
https://pro.karnovgroup.se/document/abs/RR_1990_NOT_0130?src=document
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Områden för uppdrag:  
a)  Naturbruksstyrelsen”  
 
Av reglementet för Naturbruksstyrelsen framgår: 
”2 § Styrelsen bedriver Västra Götalandsregionens naturbruksskolor samt Biologiska 

Yrkeshögskolan i Skara. Styrelsens verksamhet ska grundas på inriktning och uppdrag från 

regionutvecklingsnämnden. Uppdrag kan även mottas från externa uppdragsgivare.  
3 § Styrelsen ansvarar för drift och förvaltning av Västra Götalandsregionens 

naturbruksskolor. Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde fullgöra de uppgifter som följer 

av regionens huvudmannaskap enligt skollagen samt av andra lagar och författningar. I 

styrelsens uppgifter ingår att  
a)  bedriva verksamheten effektivt och ändamålsenligt samt utveckla och följa upp 

verksamheten i enlighet med regionfullmäktiges beslut och regionstyrelsens anvisningar  
b)  besluta om intagningsorganisation ” 

Bedömning 
Enligt 5 kap 26 § kommunallagen skall ett ärende innan det avgörs av fullmäktige, ha 
beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en 
fullmäktigeberedning. Av Karnovs kommentar till 5 kap 26 § kommunallagen framgår att 
”Fullmäktige har viss frihet att välja vilka nämnder som ska höras. Urvalet ska dock göras på 
sakliga grunder, och centrala nämnder som utför för kommunen obligatoriska uppgifter kan 
knappast förbigås när ett ärende ska avgöras.” Att anordna naturbruksskola är visserligen inte 
en obligatorisk uppgift för VGR. Enligt vår mening skall det ändå finnas en saklig grund för 
att inte ge naturbruksstyrelsen och regionutvecklingsnämnden möjlighet att yttra sig i 
beredningen av ärendet.  
 
Av regionsstyrelen ärendehandbok framgår att regionstyrelsens beredningsansvar till 

fullmäktige innebär att se till att berörda nämnder och/eller beredningar får yttra sig. Mot 
denna bakgrund bedömer vi att samtliga nämnder som berörs skall få möjlighet att yttra sig. 
Förutom styrelsen, som alltid skall yttra sig, anser vi att regionutvecklingsnämnden och 
naturbruksstyrelsen berörs, se reglementen ovan. 
 
Sammanfattningsvis skall därför regionutvecklingsnämnden och naturbruksstyrelen ha haft 
möjlighet att yttra sig innan fullmäktige godkände Samverkansavtalet med kommunerna. Av 
protokollen från fullmäktige och från regionstyrelsen framgår att regionsutvecklingsnämnden 
och naturbruksstyrelsen givits information. Däremot framgår det inte att de har getts möjlighet 
att yttra sig i ärendet.  
 
Vår slutsats är att det inte tydligt framgår av protokollen att regionsutvecklingsnämnden och 
naturbruksstyrelsen getts möjlighet att yttra sig i ärendet i enlighet med kommunallag och 
regionstyrelsens ärendehandbok. 
 
Har ärendeberedningen av ärendet brustit i annat avseende? Av 9 § 1 st förvaltningslagen 
framgår följande: ”Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som 
möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts”. Detsamma framgår av regionstyrelsens 

ärendehandbok. Av regionstyrelsens ärendehandbok framgår vidare: ”Under beredningen ska 

du besvara följande frågor: 
 Är ärendet kommunalrättsligt eller i övrigt juridiskt korrekt?  
 Är ärendet avstämt mot budgeten och andra styrdokument?  
 Ska andra nämnder yttra sig?” 
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Det finns sålunda ett krav i förvaltningslagen (och ärendehandboken) att varje ärende skall 
vara korrekt, ur ett juridiskt perspektiv, men också i övrigt. 
 
Det framgår av 6 kap 6 § kommunallagen att verksamheten skall bedrivas ändamålsenligt och 
med god intern kontroll. Det gäller enligt vår bedömning även 
ärendeberedningsverksamheten. 
 
Mot denna bakgrund bör vi därför även pröva om ärendet och Samverkansavtalet är korrekt 
och ändamålsenligt. Mot bakgrund av vad vi funnit ovan om brister i Samverkansavtalet och 
ändamålet med avtalet finner vi att ärendeberedningen i detta fall inte har varit tillräcklig.  

Avslutning 
VGR:s revisionskontoret har gett i uppdrag till Attensum AB att genomföra en  

 Juridisk analys och bedömning av Samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen 
och de 49 kommunerna i regionen 

 Analys och bedömning av besluts- och beredningsprocessen.  

Ansatsen har varit att beskriva de juridiska förutsättningarna för denna typ av avtal och att 
avlämna rekommendationer för hur regionen i framtiden kan säkerställa en hög juridisk 
kvalitet i denna typ av avtal.  

Vi har huvudsakligen funnit brister eller oklarheter avseende Samverkansavtalets reglering av 
huvudmannaskapet och Ledning och styrning. Vi saknar också en påföljdsklausul med 
beaktande av att det tidigare har förekommit en bristande tillämpning av avtalet vilket enligt 
Utredningen har medfört ekonomisk skada för VGR.  

De brister vi noterat är av väsentlig art och vi rekommenderar att Samverkansavtalet revideras 
i enlighet med dessa synpunkter och de generella rekommendationer gällande träffande av 
avtal som vi lämnat under avsnittet Avtalets generella kvalitet. Vi saknar också en mer 
genomgående reglering i avtalet avseende de skilda förutsättningarna för gymnasieskolan och 
den kommunala vuxenutbildningen. Vi rekommenderar att både huvudmannaskapet, 
samverkansformerna utifrån de skilda rättsliga förutsättningarna och ledningen och styrningen 
klargörs.  
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