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Utbildningsnämnden

Reviderat gymnasiesamverkansavtal
Förslag till beslut
 Utbildningsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna det reviderade
gymnasiesamverkansavtalet.
Ärendet
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde
2021-06-04 att rekommendera medlemskommunerna att godkänna det reviderade
gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad. Sedan höstterminen 2011 har elever som är boende i någon
av Sjuhärads medlemskommuner och som ska påbörja sina studier inom ungdomsgymnasiet,
möjlighet att som förstahandssökande fritt söka program och skola i någon av kommunerna. Detta
blev möjligt genom det samverkansavtal som undertecknades av dåvarande kommunalråd och som
fortfarande gäller för ungdomsgymnasiernas verksamhet i denna region.
Avtalstext kräver regelbunden översyn och sedan en längre tid tillbaka har gymnasiesamverkansavtalet
i Sjuhärad inte varit överensstämmande med den praxis som utvecklats i samverkan. Utöver
detta är dokumentet inte heller språkligt uppdaterat utifrån nuvarande lagtext. Skolchefsgruppen i
Sjuhärad har därmed arbetat fram en reviderad version av nuvarande avtalstext, en justering som
bland annat ska förtydliga skolchefsgruppens uppdrag och ansvar men även ekonomiska villkor och
förutsättningar.
Det reviderade samverkansavtalet ska kompletteras med ett antal bilagor som krävs för samverkan
kring exempelvis det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för elever i behov av särskilt stöd samt för
de regler och förhållningssätt som ska gälla kring gemensam antagning. Utöver dessa dokument har
bilageförslag även formulerats kring överlämning när en elev byter skola samt rutiner och ansvar när
en elev flyttar. Tillsammans med det fokusdokument som KP-rådet tagit fram speglar avtalet den
samverkan som krävs i Sjuhärad, där gymnasieverksamheten är en viktig del i
kompetensförsörjningsarbetet.
Bollebygds kommun har tidigare ej varit en del av gymnasiesamverkansavtalet. Den egna
gymnasieskolan är liten och består enbart av delar av Introduktionsprogrammet. Det finns ett avtal
vad gäller gymnasiesamverkan med Härryda kommun.
Ekonomiska förutsättningar
Avtalet påverkar inte ekonomiska förutsättningar.

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Page 1 of 2

Webbplats
www.bollebygd.se

E-post
kommunen@bollebygd.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-08-28
2 (2)

Barnkonsekvensanalys
Det finns ett avtal samverkansavtal med Härryda kommun. Det påverkas ej av avtalet. Dock
begränsas ungdomars möjlighet att bli mottagna utanför samverkansavtalen. Ungdomarna kan
fortfarande söka fritt, men de blir mottagna i andra hand om de söker till kommunala skolor som inte
ligger i Boråsregionen eller i Härryda.
Bedömning
Förvaltningens bedömning är att det finns vinster att delta i gymnasiesamverkan i Boråsregionen. Det
är viktigt att kunna följa upp och delta i planeringen av gymnasieskolan som är en kommunal
angelägenhet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, reviderat gymnasieavtal 2021-08-28
 Brev reviderat gymnasieavtal, 2021-06-14
 Protokollsutdrag, § 42 Reviderat gymnasiesamverkansavtal, 2021-06-04.
 Samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Sjuhärad, 2021-05-03
Skickas till
Boråsregionen
Kommunfullmäktige

BOLLEBYGDS KOMMUN
Utbildningsförvaltningen

Annelie Fischer
Utbildningschef

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Page 2 of 2

Webbplats
www.bollebygd.se

E-post
kommunen@bollebygd.se

