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Paul Lindquist (M)

Svar på interpellation 2015:25 av Per Carlberg (SD)
om Berga Naturbruksgymnasium
Per Carlberg har ställt ett antal frågor om Berga
Naturbruksgymnasium.
Tack för frågorna som från er var ställd till Peter Carpelan. Som
investerings- och fastighetslandstingsråd svarar jag istället.
Interpellanten har efter ett verksamhetsbesök på Berga
Naturbruksgymnasium återkommit med en rad tankar och frågor
kring gymnasieskolan och dess verksamhet och framtid.
Berga Naturbruksgymnasium har sedan 2012 stora ekonomiska
underskott. Skolan kan ta emot upp till 300 elever men på grund av
bland annat minskade elevkullar är antalet nu ca 110. Av dessa är det
19 stycken som går lantbruksinriktningen. Övriga inriktningar är
särgymnasium, yrkesintroduktion, djursjukvård och hästinriktning
(trav, dressyr mm). Elevtappet beror på flera olika faktorer;
krympande årskullar, oklarhet om högskolebehörighet,
konkurrerande skolor utan den kostnadskrävande kopplingen till ett
fullt utvecklat lantbruk och skolans egen bristande attraktivitet.
Många skolor likt Berga Naturbruksgymnasium har fått läggas ner.
Visserligen har naturbruksprogrammen en högre skolpeng än de mer
vanliga programmen, men verksamheten är också mer
kostnadskrävande.
De ekonomiska omständigheterna har gjort att verksamheten
utvecklat en allmän sparsamhet, vilket har inneburit att viktiga
investeringar har skjutits på framtiden för att inte öka på kostnaderna
samtidigt som intäkterna från skolpengen har sjunkit.
Vi tittar nu över Bergas framtid. Utifrån Bergas ekonomiska situation
och att skolverksamhet inte är en av Stockholms läns landstings
kärnverksamheter, ser vi över möjligheten att överlåta skolan på
annan huvudman.
Som svar på interpellantens frågor anför jag följande;
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Kommer du skynda på processen för att tillskjuta medel för
att bygga en ny ladugård och på så vis se till att skolans
kärnverksamhet kan fortsätta bedrivas?
Ladugården har nu tvättats, så att den kan användas över den
kommande vintersäsongen. Inget beslut om ny ladugård är fattat.
Behovet av ny ladugård behöver analyseras närmare, bl.a. utifrån en
eventuell ny huvudmans önskemål, skolans ekonomi och möjligheten
till samverkan med gårdar i närheten.
Underskottet för skolan de kommande åren är ca 16 miljoner kronor
per år. Detta kan öka eller minska beroende på hur många elever
skolan får och vilka investeringar som görs på fastigheten.
Kommer du se över möjligheten att låta något annat bolag
än Locum bygga ladugården, då bolaget saknar adekvat
kunskap att bygga denna typ av lantbruksbyggnader?
Locum bygger inga fastigheter i egen regi, utan upphandlar detta av
kompetenta entreprenörer.
Har du för avsikt att se över de övriga anläggningarna som
också är i behov av renovering/upprustning t.ex.
travskolans rundbana som inte går att använda i regn?
Det specifika problem som interpellanten syftar på är vad jag förstår
en knappt 2 kilometer lång slinga som behöver bättre dränering. Flera
av byggnaderna och anläggningarna vid Berga har eftersatt underhåll.
Rundbanan är bara ett av en lång rad olika upprustningsbehov.
I det arbete som nu sker för att utreda förutsättningarna för Bergas
framtid kommer alla aspekter att beaktas.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Stockholm den 9 september 2015

Paul Lindquist (M)

