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Sverigedemokraternas ställningstagande med anledning om framtidens naturbruksorganisation.
Sverigedemokraterna vill visa uthållighet i värnandet av basal yrkeskunskap. Speciellt de utbildningar
som är kopplat till gröna näringar, skogsbruk, ekologisk samt konventionell lantbruk samt hästvård.
I debatten bedyras ofta vikten av att landsbygden ges möjligheter att överleva, därför måste vi också se
till att landsbygden får relevanta verktyg.
De nedläggningshotade skolorna har också omtyckta särskolor. Det är många engagerade föräldrar
som besviket har hört av sig. Vi menar att det finns verkligt fog för föräldrarnas oro.
Utredningen för långsiktigt hållbar naturbruksorganisation presenterades för
regionutvecklingsnämnden 18:e augusti.
Det gedigna utredningsmaterialet som är framtaget under sommaren har inte blivit förankrat med
kommunerna i Fyrbodal som berörs negativt, trots att detta lovades vid en dialog med kommunerna
och kommunalförbundet tidigt i somras.
I utredningsförslaget pekar man återkommande på de sjunkande elevantalen och att ”elevpengarna”
inte räcker till. Detta är givetvis en nationell angelägenhet som regionen och kommunerna tydligt
måste signalera till makthavare i riksdagen.
Det sjunkande elevantalet förklaras i utredningsmaterialet till oattraktiva skolor där elever som inte går
på skolorna har fått svara på enkäter. Den förfaringsprocessen bör man kunna ifrågasätta då elever
studerandes på de berörda skolorna ej är tillfrågade.
Födelsetalen minskar totalt sett i Västra Götalandsregionen, det kan enligt oss också tolkas som en
anledning till sjunkande elevantal då skolorna har nationellt intag.
Vuxenutbildningarna håller högre söktryck, det tyder på att intresset för de program och linjer som
skolorna erbjuder defacto är relevanta för bygdernas överlevnad. Däremot har antalet sökande som
blivit antagna till kurser minskat.
Det är vår vilja att integrera och utveckla vuxenutbildningarna bättre på våra skolor.
Som det också framförs i utredningsförslaget så har det rått viss negativ medial publicitet kring
skolorna. Det är med all sannolikhet en orsak till att elever hejdats från att söka till linjerna. Vi har
även fått bekräftat att studievägledare i högstadiet har varnat om skolorna med hänvisning till den
publiciteten. Det är även till oss bekräftat att elever som blivit antagna till linjer hoppat av p.ga den
negativa publiciteten.

Om politikerna fattar beslut som likalydande går i utredningens linje med nedläggning av Dingle
Naturbruksgymnasium och Nuntorp riskerar vi också att söktrycket och intresset från Norra Bohuslän
och Dalsland helt dalar ut. Eleverna som vill studera lantbrukslinjer måste exempelvis studera på
Sötåsen, det skulle innebära kollektiva restider om 5-6 timmar mellan hem och skola.
Enligt utredningen kan vi också läsa oss till att det råder lärar/bemanningsbrist och att
arbetsbelastningen är hög.
Sverigedemokraterna lade tidigare i våras en motion som syftade till att utreda möjligheten om att
samlokalisera vissa verksamheter med folkhögskolor som vi också ansvarar för. Detta för att
eventuellt hitta synergieffekter.
Vi ser också en möjlighet kopplat till gymnasieelevernas APL (arbetsplatsförlagd lärande) som kan
minska lärarnas arbetsbörda. Vi ser att APL kan effektiviseras så att hälften av eleverna gör sin praktik
samtidigt som den andra hälften studerar vid skolan, därigenom minskar arbetsbördan hos lärarna.
Sverigedemokraterna gör sitt ställningstagande baserat på den vision vi har om framtiden och den
utveckling vi vill se på landsbygden.
Vi måste slå vakt om det ansvar kommunerna önskar se från oss. Vi vill ge möjligheter i närområden
till de elever som söker sin framtid i antingen grön näring, lantbruk eller djurvård.
Detta ställningstagande är också ett ställningstagande vi tar för att motverka urbaniseringen.
Sverigedemokraterna önskar att skolorna formas i tre olika kunskapskluster som också tillgodoser de
geografiska områdena utan att lämna ”hål” i vissa delar av regionen. Detta för att ge alla delar
regionen samma villkor att utvecklas framgent.
Kluster 1. Fyrbodal (Dingle och Nuntorpsgymnasium)
Kluster 2. Skaraborg(Uddetorp, Sötåsen)
Kluster 3. Sjuhärad(Strömma, Svenljunga samt ev. Göteborg)
Vilka utbildningar som ska placeras vid de olika skolorna kan vi inte med enkelhet peka på. Detta är
något en ny utredning får visa. Dingle naturbruksgymnasium är ett exempel på en skola som har
enorma utvecklingsmöjligheter, och tillsammans med Nuntorp kan de gemensamt bilda ett kunskapoch landsbygdssäkrat kluster.
Vi vill även hänvisa till den motion Sverigedemokraterna lade i våras, det kanske finns synergieffekter
att åtnjuta om man kombinerar lokaler och personal mellan folkhögskolor och naturbruksgymnasier?
Vi önskar att de förslag som vinner gehör tar hänsyn till reell landsbygdsutveckling.
Med goda omtag ökar också den positiva publiciteten medialt. Detta för med all sannolikhet med sig
högre söktryck.
Alla kluster kanske inte behöver erbjuda internat, vissa kluster kanske borde vara mer vuxeninriktade.
Men detta får en ny utredning visa.
Sverigedemokraterna föreslår för regionutvecklingsnämnden
Att det bildas tre kunskapskluster, geografiskt välspridda i regionen.
Att ny utredning tar fram ett förslag enligt ovanstående attsats.
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