Regionfullmäktige

2015-06-08

Motion om samlad ledning och styrning för Västra Götalandsregionens
utbildningsverksamhet.
Samordning och en samlad överblick över Västra Götalandsregionens verksamheter är
nödvändigt för att skapa en effektiv verksamhetsstyrning. Vi har identifierat att det inom VGR
beträffande utbildningsområdet finns ett behov av en samlad ledning och styrning.
De 151 folkhögskolorna i Sverige har olika ägare och huvudmän. Huvudmännen har stora
möjligheter att sätta sin prägel på verksamheten, t ex vilka kurser som ges och hur de är
utformade.
108 av folkhögskolorna har huvudmän som tillhör olika folkrörelser, ideella organisationer,
stiftelser eller föreningar. Dessa folkhögskolor är anslutna till Rörelsefolkhögskolornas
intresseorganisation-RIO. Övriga 43 folkhögskolor har landsting och regioner som huvudmän
och de är anslutna till Sveriges kommuner och landsting -SKL.
Av dessa 43 folkhögskolor driver VGR sex folkhögskolor;
Fristads folkhögskola, Billströmska, Dalsland, Grebbestad, Göteborg och Vara. De av
regionen ägda folkhögskolorna har till uppgift att bedriva folkbildningsverksamhet på
uppdrag av Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Kulturnämnden är den nämnd och
organ som övergripande ansvarar för folkhögskolornas verksamhet. Sedan den 1 januari
2015 finns en gemensam styrelse för de sex av regionägda folkhögskolorna. Agnesbergs
folkhögskola har kvar sin styrelse. Regionstyrelsen har under 2014 beslutat att påbörja en
process med avsikten att överlåta Agnesbergs folkhögskola till annan huvudman.
VGR driver vidare sju naturbruksgymnasier, Dingle, Nuntorp, Strömma, Svenljunga, Sötåsen,
Uddetorp samt BYS- Biologiska yrkeshögskolan. Regionutvecklingsnämnden (RUN) är det
övergripande politiska organ som ansvarar för naturbruksgymnasierna. RUN ansvarar även
för uppdragsbeskrivning och finansiering av Stenebyskolan. VGR bär 75% av kostnaden för
Stenebyskolan och Bengtsfors kommun för resterande 25%. Naturbruksstyrelsen beslutar om
frågor som rör naturbruksgymnasiernas bedrivande.

En mycket uppmärksammad och högst aktuell debatt har blossat upp kring
naturbruksskolornas framtid. Elevantalet sjunker och man ser i naturbruksstyrelsen att
ekonomin inte går runt. Denna insikt har de haft 2-3 år tillbaka i tiden, och man har tidigare
beslutat att lägga ner populära och traditionellt viktiga linjer på naturbruksgymnasierna.
Nyligen togs beslut att stoppa intagningen till 2 skolor, men man är tydlig med att en fortsatt
utredning om skolornas framtid ska göras.
Men det sjunkande elevantalet är fortfarande en utmaning för RUN och naturbruksstyrelsen
och lokaler står tomma.
Det är positivt att VGR driver tidigare nämnda verksamheter som möjliggör en stor
påverkanspotential för regionens utbildningsflora. Dock upplevs det angeläget att både
naturbruksgymnasierna och folkhögskolorna samordnas under en och samma nämnd.
De långsiktiga fördelarna med att samordna under en nämnd bör bli att uppdragsbeskrivningar
och budgetuppföljningar samordnas och blir utformade på samma sätt. Det bör även bli lättare
att ha en samlad överblick över de utbildningsformer som VGR ansvarar för.
Utbildningarna som erbjuds kan erbjudas i samma lokaler, lärarna kan den ena lektionen
utbilda naturbrukselever- den andra folkhögskoleelever.
Sverigedemokraterna har tidigare lagt motioner som kan lyfta folkhögskolornas betydelse och
innebörd för det framtida personalbehovet inom regionen och för kommunerna.
Att sammanlägga dessa olika typer av utbildningar kan tillgodose elevers efterfrågan på större
skolor. En positiv effekt kan också vara att studieklimatet på skolan blir lugnare då åldern på
eleverna blir varierande.
Den nya nämnden kan rent av ansvara för den interna kompetensen inom skolverksamheten
samt tillgodose den regionala kompetensförsörjningen överlag.
Det övergripande syftet kan på lång sikt öka attraktionskraften för regionen som arbetsgivare
och nämnden kan också ha under sitt ansvarsområde att koordinera praktikplatser för både
gymnasie-, högskole-samt folkhögskoleelever.
Vi ser även att det blir lättare att i ett gemensamt politiskt forum kunna diskutera och skapa
samsyn i hur regionens framtida utbildningsverksamhet i stort bör bedrivas. Samtidigt skapas
även förutsättningar för en större geografiskt spridning bland ledamöterna och en mer
kostnadseffektiv styrning gällande antal ledamöter i både den politiska styrningen men även
med tillhörande styrelse och förvaltningsnivå.
Mot bakgrund av ovan nämnda föreslår Sverigedemokraterna:
Att Regionfullmäktige beslutar om att tillsätta en utredning om hur Västra Götalandsregionen
kan skapa en sammanhållen organisation under en nämnd för utbildningsverksamheten i
regionen.
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