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Lägesrapport om sökandet efter ny huvudman till Berga
naturbruksgymnasium
Vi ställer oss försiktigt positiva till lägesrapporten från förvaltningen.
Haninge kommun vore en ypperlig huvudman för Berga
naturbruksgymnasium
Om ingen ny huvudman står att finna anser vi fortfarande att
landstinget ska fortsätta att driva och utveckla skolverksamheten på
Berga naturbruksgymnasium, eventuellt tillsammans med någon
social verksamhet, gärna i kooperativ form.
Om inte Haninge kommun tar över huvudmannaskapet så innebär
det att landstinget fortsätter att ha ansvar för skolan åtminstone fram
till januari 2018. Detta är positivt. Personalen och eleverna på Berga
måste få förutsättningar för framtiden och veta hur verksamheten
kommer att se ut de närmsta åren.
Berga naturbruksgymnasium har misskötts och negligerats av
landstingsminoriteten i många år. Anläggningen har eftersatt
underhåll och är inte längre så attraktiv som den skulle kunna vara.
Nu krävs ett helhetsgrepp om verksamheten och investeringar i
anläggningen för att vända den negativa trenden med vikande
elevantal och ekonomiska underskott.
Det finns på Berga stor potential för innovation och utveckling kring
frågor som är centrala för ekologiskt naturbruk och vår framtida
matförsörjning. I ett sårbarhets- och hållbarhetsperspektiv är detta
områden som vi som region behöver bli bättre på. Att vi också är på
väg att bilda en region innebär att verksamheten på Berga i framtiden
skulle kunna kopplas till integrationsinsatser och projekt kring
utveckling av regionens arbetsmarknad.
Enligt ett tidigare tjänsteutlåtande har skolans ledning skissat på en
plan för hur verksamheten skulle kunna utvecklas. Genom
investeringar och utvecklat samarbete med lokalsamhället skulle

2 (2)

skolans attraktivitet kunna öka och därmed elevantalet. Ledningens
plan innefattar investeringar i anläggningen, bland annat
ladugården, vidareutveckling av utbildningen och det ekologiska
naturbruket, samt avtal med lokala företag för kompletterande
användning av anläggningen.
Att förvaltningen har inlett ett arbete med att utarbeta förslag på mer
verksamhetsnära styrformer för naturbruksgymnasiet är därför
mycket positivt för Bergas utvecklingspotential.

