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Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2009-09-23

Handläggare:
Gunnar Sennvik

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding (MP) m.fl.
om avvecklingen av Säbyholm och Berga naturbruksgymnasier
Ärendet
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motionen.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

överlämna förvaltningens förslag

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens synpunkter
Motionärerna föreslår i motionen att hälso- och sjukvårdsnämnden ges i
uppdrag att placera lämpliga uppdragsutbildningar vid landstingets
naturbruksgymnasier vid Säbyholm och/eller Berga.
I motionen framhålls att verksamheten vid skolorna bidrar till regionens
utveckling, vilket är av stort regionalpolitiskt värde med tanke på de
ungdomar som har sin utbildning där. För att möjliggöra ytterligare
utveckling föreslår motionärerna att landstinget placerar vissa
uppdragsutbildningar, t ex grön rehabilitering och utbildning om djur i
vården på Säbyholm. Genom att se till att anläggningen fungerar bättre
energimässigt kan resurser frigöras för en utveckling som kan komma flera
till del. Området skulle kunna locka lokala näringsidkare och utvecklas till
ett närings-, regional-, fritids- och kulturcentra i den nordvästra delen av
regionen, vilket också skulle leda till ett bättre elevunderlag och större
intresse för de viktiga areella näringarna.
Förvaltningen noterar att landstingsfullmäktige 2009-06-09, § 149,
beslutat att godkänna överenskommelse mellan landstinget och ABF
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Sollentuna om överlåtelse av verksamheten vid Säbyholms
naturbruksgymnasium och att landstinget därmed upphör med
gymnasieutbildning vid gymnasiet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har i februari 2009 yttrat sig över en motion
om grön rehabilitering och natur och djur i vården och därvid konstaterat
att ett införande av nya behandlingsmetoder är en tidskrävande process
som föregås av evidensstudier, studier kring nytta och kostnadseffektivitet
samt hur behandlingsformen ska implementeras i vården.
Om en ny behandlingsmetod är färdig för införande och utbildning i
metoden ska ske genom uppdragsutbildning vid naturbruksgymnasierna
vid Säbyholm och/eller Berga enligt motionärernas förslag, konstaterar
förvaltningen att direktavtal med gymnasierna inte kan träffas, utan att
upphandling måste ske i konkurrens enligt lagen om offentlig upphandling.
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