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§ 1 Avtalsparter
Avtalets parter utgörs av kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo,
Ulricehamn och Vårgårda.
Pågående samverkansavtal som finns vid ingåendet av detta avtal med andra kommuner utanför
samverkansområdet får fortsätta att gälla. Innan tecknande av nya samverkansavtal ska
kommunerna som ingår i detta avtal informera övriga i samverkansavtalet.
§ 2 Bakgrund
Samverkansavtal avseende gymnasieutbildning tecknades 2004 mellan kommunerna Bollebygd,
Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Parterna överenskom att utgöra ett
samverkansområde för de utbildningar som inte anordnades i elevens hemkommun. 2007
träffades det en överenskommelse om en gemensam antagningsenhet. 2009 utformades ett nytt
samverkansavtal där Herrljunga och Vårgårda kommun tillkom som avtalspart och där elever
folkbokförda inom samverkansavtalet fritt kunde ansöka och bli förstahandsmottagna. Avtalet
sades upp på grund av en utredning som gjordes under 2009 och som utmynnade i att ett nytt
samverkansavtal tillkom från 2011.
§ 3 Syfte
Detta samverkansavtal syftar till att:
•

Eleverna får fritt söka de utbildningar som erbjuds inom samverkansområdet och blir
mottagna som förstahandssökande i enlighet med gällande lagstiftning.

•

Eleverna får sitt förstahandsval av program och skola tillgodosett.

•

Samverkan kring programutbud och dimensionering sker inom samverkansområdet som
helhet och mellan enskilda gymnasieskolor.

•

Utbildningar som bedöms som strategiskt viktiga för samverkansområdets utveckling kan
stödjas och utvecklas gemensamt.
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§ 4 Utbildningar
Med utbildningar, som eleverna i kommuner inom samverkansområdet fritt kan välja bland, avses
i detta avtal gymnasieskolans:
•

nationella program

•

lokala särskilda varianter

•

sökbara inriktningar på introduktionsprogrammet

i enlighet med årligen inrapporterat utbud till Antagningsenheten, vilket justeras genom årliga
beslut hos respektive kommun. Avtalet avser utbildningar med start i år 1.
Nationell idrottsutbildning inom samverkansavtalet
Vid uttagna elever folkbokförda inom samverkansavtalet ersätts mottagande kommunal
huvudman inom samverkansavtalet enligt Riksidrottsförbundets rekommendationer för
individuella eller lagidrotter per läsår för nationell idrottsutbildning.
§ 5 Ledning och styrning med påverkan på samverkan
Skolchefsgruppen, i vilken ingår ansvarig skolchef för gymnasiefrågor i respektive kommun, ska
verka för att samverkansavtalets innehåll genomförs, följs upp och utvecklas. Skolchefsgruppen
har möjlighet att fatta gemensamma beslut om att bilägga dokument till avtalet, vilka behövs för
att verkställa avtalets intentioner och förtydliga arbetssätt. Detta kan t ex gälla frågor kring
antagning, överlämning, aktivitetsansvar och marknadsföring av gymnasieskolorna.
Skolchefsgruppen ansvarar för att bilagda dokument kontinuerligt revideras.
Beredningsgruppen Välfärd och kompetens ansvarar för att vårda avtalets intentioner enligt 3§.
Beredningsgruppen ska därför årligen hålla sig informerad om hur avtalet efterlevs.
Skolchefsgruppen och Antagningsenheten Sjuhärad ansvarar för att informera
beredningsgruppen kring uppföljning och utvärdering enligt 9§, antagna bilagor under året samt
ansöknings- och antagningsstatistik vid två informationstillfällen per år.
§ 6 Antagning
Antagning sker via en centralt placerad enhet. Administrationen utförs av Gymnasieantagningen i
Borås under namnet Antagningsenheten Sjuhärad.
§ 7 Information
Principer för marknadsföring: informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig
och lättillgänglig samt utformas enligt 8 kap. 18 § andra stycket kommunallagen.
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Det ska finnas ett gemensamt informationsmaterial. Kommunen ansvarar för att den egna
informationen om gymnasieansökan och utbud hålls uppdaterat i sina informationskanaler.
Varje kommun med gymnasieskola ska säkerställa att marknadsföringen sker korrekt där
nationellt program och nationellt inriktning framgår tydligt.
§ 8 Ekonomiska villkor och förutsättningar
Interkommunal ersättning utgår till mottagande kommun inom samverkansavtalet utifrån
mottagande kommuns fastställda prislista som baseras på kommunens självkostnadspris.
Avstämningsdatum för ersättning
September till och med maj månad stäms elevantalet av den 15:e innevarande månaden.
Ersättning för innevarande månad betalas till den skolkommun där eleven är inskriven den 15:e.
Ersättning för juni betalas till den skolkommun där eleven är inskriven den 1 juni. I juli – augusti
betalas ersättning till den skolkommun där eleven är inskriven den 15 september.
Mottagande kommun tecknar försäkring för samtliga elever.
Ersättningar utöver fastställd prislista för elever som är i behov av särskilt stöd regleras i enskilda
avtal mellan berörda kommuner.
Skolchefsgruppen beslutar årligen om fördelningen av gemensamma kostnader.
§ 9 Uppföljning och utvärdering
Uppföljning sker årligen i skolchefsgruppen av:
•

Elevströmmar

•

Grad av tillgodosedda förstahandsval på program och skola

•

Rapportering om elevförändringar (mottagande kommun efter 15 sep år 1 måste
informera hemkommun)

•

Årlig uppföljning av bilagornas tillämpning

•

Årlig uppföljning av kostnader för utbildningar

•

Gemensam analys av underlag för planering och dimensionering kortsiktigt och
långsiktigt

§ 10 Avtalsvillkor
Föreliggande avtal gäller från och med 1 januari 2022 och gäller tills vidare. Eventuell uppsägning
av part görs med en framförhållning på minst 18 månader. Uppsägningsdatum är den 1 januari.
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Undertecknande parter:

Michael Plogell
Kommunstyrelsens ordförande
Bollebygd

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Borås

Gunnar Andersson
Kommunstyrelsens ordförande
Herrljunga

Jessica Rodén
Kommunstyrelsens ordförande
Mark

Stefan Carlsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svenljunga

Anders Brolin
Kommunstyrelsens ordförande
Tranemo

Roland Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande
Ulricehamn

Bengt Hilmersson
Kommunstyrelsens ordförande
Vårgårda
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