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INLEDNING 
Perspektiv Skaraborg 
För att stärka Skaraborg som en attraktiv och konkurrenskraftig del av 
Västsverige betonas betydelsen av samverkan och kraftsamling inte minst 
kring utbildning. I Västra Götalands tillväxtstrategi 2020, framhålls att för 
ökad tillväxt och för att bli en ledande och attraktiv kunskapsregion krävs 
högre utbildning och forskning samt att företag, akademi och samhälle sam-
verkar för en kunskapsdriven utveckling. 

Att lyfta blicken och se till hela Skaraborgs utveckling är centralt i detta avtal.  Per-
spektivet att se till hela Skaraborg innefattar på utbildningssidan både kommunala 
skolor, fristående huvudmän och utbildningar där Västra Götalandsregionen är huvud-
man. I syfte att ta befolkningsansvar vill avtalet involvera fristående huvudmän och 
utbildningar där Västra Götalandsregionen är huvudman, explicit kring kvalitetsfrågor. 

Utbildning Skaraborg med Skaraborgs skol- och utbildningschefer som ansvarigt 
chefsnätverk arbetar utifrån ett uttalat Skaraborgsperspektiv. Parterna vill poängtera 
vikten av att detta perspektiv och synsätt får råda och det skrivs fram som ett per-
spektiv att alltid utgå från.  

Alla samverkande kommuner fattar egna beslut kring sin gymnasieskola, men hänsyn 
till hela Skaraborg skall tas i besluten. Det är parternas uttalade åsikt att med förtro-
ende och tillit samverka kring elevernas bästa.  

 

 PARTER 
Skaraborgs kommuner: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, 
Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töre-
boda och Vara samt Skaraborgs Kommunalförbund. 

Samverkansavtalet mellan Skaraborgs kommuner hindrar inte att 
avtal kan upprättas mellan en av de samverkande kommunerna och 
en kommun utanför avtalsområdet.  

BAKGRUND 
Samtliga parter har antagit Måldokument om utbildningssamverkan i Skara-
borg. 

Dokumentets övergripande syfte är att stärka Skaraborg som en attraktiv 
och konkurrenskraftig del av Västsverige. Avtalets parter betonar betydelsen 
av samverkan och kraftsamling kring utbildning för att säkerställa likvärdig 
utbildning och kvalitet.  

Perspektivet innefattar utbildningsväsendets samtliga skolformer, men avta-
let reglerar specifikt parternas övergripande samverkan  

kring gymnasieutbildning med kommunal huvudman. I avtalet avses med 
gymnasieutbildning även gymnasiesärskola. Mot denna bakgrund har par-
terna ingått följande avtal. 
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§1 SAMVERKANSFORMER 
Samverkansgrupper ska inrättas på politiker- och tjänstemannanivå. Utöver 
dessa inrättas nätverk för att hantera särskilda frågor. 

§2 BEREDNING OCH BESLUT 
Tjänstemannasamverkan sker genom en grupp bestående av avtalspar-
ternas samtliga skol- och utbildningschefer. Tjänstemannasamverkan ska 
utgöra beredningsgrupp för beredningen för fokusområdet Kunskapsutveckl-
ing. Tjänstemannagruppen ska initiera ärenden inom de områden som sam-
verkan avser. 

 Ärendet överlämnas till och bereds politiskt i beredning för fokusområdet 
Kunskapsutveckling. Den består av åtta ledamöter/ersättare i förbunds-
styrelsen. Ordförande i tjänstemannasamverkan är adjungerad till bered-
ningens möten.  

Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse, bestående av kommunstyrel-
sens ordförande i samtliga avtalskommuner, utgör beslutande instans. Ska-
raborgs Kommunalförbunds styrelse ska rekommendera kommunerna att di-
mensionera och fördela gymnasieutbildningar i Skaraborg i utifrån det be-
slutsunderlag som presenteras av beredningen för fokusområdet för Kun-
skapsutveckling. Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse ska också fatta be-
slut om prislista för gymnasieutbildningar i Skaraborg. 

§3 ADMINISTRATIVT STÖD 
Skaraborgs kommunalförbund ska tillse att grupper kring gymnasiesamver-
kan erhåller erforderligt administrativt stöd för sin verksamhet. 

§4 SAMVERKANSGRUPPERNAS UPPGIFTER: 
Samverkansgrupperna ska: 
- säkerställa att kommunerna i Skaraborg kan tillhandahålla ett brett och 
allsidigt utbud av utbildningar 
- understödja kompetensförsörjningen i Skaraborg 
- arbeta för att en högre andel än idag går vidare till högre utbildningar 
- arbeta för en högre måluppfyllelse hos eleverna 
- säkerställa att all utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfa-
renhet 
- arbeta för att höja statusen för utbildning och utbildningsverksamhet   

§5 FÖRSTAHANDSMOTTAGANDE 
Samverkan säkerställer att eleven blir mottagen i första hand till utbild-
ningsplats på gymnasiet hos samtliga avtalsparter. 

§6 DIMENSIONERING AV UTBILDNINGSPLATSER 
Årligen sker en genomgång av dimensionering och fördelningen av utbild-
ningarna inom gymnasieskolorna i Skaraborg. Tjänstemannasamverkan 
lämnar därefter ett förslag till dimensionering till beredningen för Kunskaps-
utveckling som i sin tur föreslår Skaraborgs kommunalförbunds styrelse att  
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rekommendera beslut. Genom omvärldsbevakning och analys av sökmöns-
ter och antagningsstatistik, såväl med ett geografiskt perspektiv som med 
ett programvalsperspektiv, tas ett väl underbyggt förslag fram.  Detta för-
slag är en rekommendation till kommunerna, som sedan har att ta ställning 
själva. Särskild hänsyn tas till avtalets kvalitetsmål; 1) Stärkt tillväxt och 
kompetensförsörjning 2) Höjd utbildningsnivå 3) Ökad kvalitet. Kvalitetsa-
spekt ska läggas på såväl innehåll som form.  

Kommunalförbundets styrelse ger rekommendation till kommunerna gäl-
lande friskolor som vill utöka eller starta utbildning. Beredningen för Kun-
skapsutveckling lägger fram förslaget.  

§7 RAPPORTERING AV GYMNASIEORGANISATION 
Kommunerna ska, efter beslut i ansvarig nämnd, rapportera sin gymnasieor-
ganisation till antagningskansliet senast den 1 november året innan utbild-
ningen startar. Kodning av sökt studieväg ska göras i enlighet med de offici-
ella koder som anges av Skolverket och SCB. Anordnande kommun som 
önskar stoppa antagningen till ett eller flera program/inriktningar ska an-
mäla detta till antagningskansliet senast den 1 april. Berörda elever skall, av 
antagningskansliet, underrättas och uppmanas att göra ett omval under om-
valsperioden. Efter omvalsperioden anmäler anordnarkommunen mindre 
korrigeringar av antalet utbildningsplatser per program/inriktning senast 
den 25 maj. Under reservantagningen kan mindre korrigeringar av antal 
platser på IMPRO och på programmet göras så länge de är inom ramen för 
det totala antal som tidigare var beslutat. 

I slutet av juni fattas beslut av huvudmannen att anta eleven. Antagnings-
kansliets verksamhet beskrivs utförligare i bilaga. 

§8 AVSTÄMNING 
Avstämning sker på hösten efter gymnasieantagningen. Kommunerna ska, 
efter beslut i ansvarig nämnd, rapportera sin planerade gymnasieorganisat-
ion avseende program och inriktningar till beredning för Kunskapsutveckling 
som i sin tur rapporterar till Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse.  

För att ge kommunerna möjlighet att fatta väl underbyggda beslut 
kring gymnasieorganisationen, ger Kommunalförbundet information 
kring sökmönster, antagningsstatistik, omvärldsanalys och andra 
relevanta fakta.  

§9             ANTAGNINGSORGANISATION 
Antagningsorganisationen inom samverkansområdet är gemensam för de 
kommuner som ingår i avtalet, detta gäller även gymnasiesärskolan. Beslut 
om antagning fattas av respektive kommuns huvudman (nämnd) eller fri-
stående huvudman. Urval till programmen sker enligt skollagens regelverk. 
Västra Götalandsregionens utbildningar (naturbruksgymnasiet) i Skaraborg 
har egen antagningsorganisation.  

                 Yttrande/beslut om mottagande vid antagning 
För att anordnande kommun ska kunna fatta beslut om mottagande måste  
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information om hemkommunens utbildningsutbud tillhandahållas. Denna in-
formation finns hos Utbildning Skaraborgs antagningskansli. Därför räcker 
det att antagningskansliet lämnar information om utbildningsutbudet och 
med anledning därav behövs inte alltid yttrande från hemkommunen. Ob-
servera att anordnarkommunen alltid har rätt att inhämta yttrande från 
hemkommunen om man så vill. För mer information om antagningsorgani-
sationen se bilaga.   

§10 UTBILDNINGSANORDNARE 
Hemkommunens erbjudande om utbildning 
Hemkommunen ansvarar för att ungdomar som är behöriga att söka till 
gymnasieskolan/gymnasiesärskolan erbjuds utbildning på nationella pro-
gram inom gymnasieskolan/gymnasiesärskolan. Utbildning på introduktions-
programmen ska erbjudas av hemkommunen. 

De samverkande parterna ansvarar gemensamt för att eleverna erbjuds ett 
allsidigt urval av nationella program och inriktningar inom gymnasiesko-
lan/gymnasiesärskolan.  

I tre av de fem program som ges inom ramen för Introduktionsprogram-
men, IM, kan kommunen själv bestämma om elever till IM ska gå i den 
egna kommunen eller genom samverkansavtal med annan kommun. Dessa 
tre är preparandutbildning, yrkesintroduktion för enskild elev och språkin-
troduktion. För mer information om Introduktionsprogrammen se bilaga. 

§11 EKONOMI  
Respektive avtalspart ansvarar för de kostnader som uppkommer genom 
partens deltagande i samverkansarbetet. 
Avtalets parter tillämpar gemensam prislista på nationella gymnasieprogram 
och i förekommande fall på inriktning, enligt Skolverkets föreskrifter. Ele-
vens hemkommun betalar ersättning till skolkommunen enligt skollagen kap 
16, 50§-51§. Elevpriset per program/inriktning beräknas enligt samma me-
tod som för beräkning av belopp till friskolor kap 16, 53§ -54§ och enligt an-
visningar i cirkulär från SKL (9:41, 9:75, 10:50). Grundbeloppet avser er-
sättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration och 
lokalkostnader. Ersättning för moms betalas inte mellan kommuner, admi-
nistration beräknas enligt självkostnadspris.  

Beräkningarna görs på budgetår. Den anordnande kommunen lämnar sina 
elevpriser per program/inriktning till Utbildning Skaraborg senast den 10 ja-
nuari. Om någon av kommunerna inte rapporterar sitt programpris till utsatt 
datum, används denna kommuns programpris från föregående år. Skara-
borgs Kommunalförbunds styrelse fattar beslut om prislistan senast mars 
månad.  

Arbetsgrupp kring ekonomi sammanställer den gemensamma prislistan ge-
nom att beräkna ett genomsnittligt pris av anordnarkommuners pris per 
program/inriktning. Som ett alternativ till det genomsnittliga priset görs 
även en beräkning där det dyraste priset för respektive program räknas bort  
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innan det alternativa genomsnittliga priset beräknas. Arbetsgruppens beräk-
ningar utgör ett underlag för styrelsens beslut om pris per program för sam-
verkansområdet. 

Bidrag från hemkommunen för programinriktat individuellt val. Hem-
kommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev på programin-
riktat individuellt val vid skolenheten som var behörig för utbildningen vid 
den tidpunkt när denna påbörjades. (Skollagen kap 17, 35 §)  

Bidraget består av 
1. bidrag för den del av utbildningen som motsvarar det yrkesprogram som 
det programinriktade individuella valet är inriktat mot, och 
2. bidrag för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven behö-
ver för att uppnå behörighet för yrkesprogrammet. Bidrag enligt denna 
punkt ska utgå under högst ett år. 
3. Ersättning utbetalas med belopp enligt Skolverkets Författningssamling 
för kalenderåret. 

Avstämningsdatum för ersättning. September t.o.m. maj stäms elevan-
talet 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 och augusti betalas ersättning till den skolkommun där eleven är in-
skriven den 31 augusti. 

Resor och inackordering. Elevs hemkommun svarar för kostnaden för re-
sor mellan bostad och skola och eventuellt inackorderingstillägg. 

Elever i behov av särskilt stöd. Vid behov av särskilda undervisnings- 
och/eller elevvårdsinsatser skall samråd äga rum. Hemkommunen betalar 
den faktiska kostnaden i samråd med anordnarkommunen. Huvudmannen 
söker tilläggsbelopp hos elevens hemkommun.   
 
Elever som bedöms behöva mer än 3 år för att fullfölja sina studier. 
Efter samråd med hemkommunen ges skriftlig information om att mer än 3 
år kommer att behövas och beskrivning av de åtgärder som är gjorda i form 
av stöd till eleven, ska ges till hemkommunen direkt när behovet uppstår.   

Försäkringar. Gymnasieelevens hemkommun tecknar olycksfallsförsäkring 
och ansvarsförsäkring (vid APL mm). 

Gymnasiesärskolan. Beräkning av kostnad görs enligt SKL:s kalkylmodell. 
Pris per elev är dels ett baspris som är gemensamt per skola och program 
och ett individuellt pris som är beräknat på individrelaterade kostnader, ba-
serade på individuella utredningar. Särskilt avtal skrivs mellan elevens hem-
kommun och skolkommun. 

§13  REKOMMENDATIONER I SAMVERKANSFRÅGOR 
Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse ska utfärda rekommendationer till 
avtalskommunerna med anledning av detta avtal. Avtalsparterna förbinder  
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sig att följa rekommendationerna om ej synnerliga skäl finns att frångå 
dessa.   

§14 AVTALSTID 
Avtalet gäller 2018-01-01 – 2020-12-31. Styrelsens intention är att vid nu-
varande avtals utgång, ska nytt avtal tecknas. Styrelsen kan besluta föreslå 
avtalskommunerna att revidera, säga upp eller ersätta avtalet. Part som 
önskar utträda ur avtalet skall skriftligen meddela Skaraborgs Kommunalför-
bunds styrelse detta. Uppsägningstiden är 18 månader. Om part beslutar att 
utträda ur avtalet skall elever som påbörjat utbildningen omfattas av avtalet 
intill dess att utbildningen är slutförd.  

§15 FORCE MAJEUR 
Om fullgörande av åtagande från anordnade kommuns sida förhindras av 
omständigheter som kommunen ej kan råda över, såsom arbetskonflikt, 
eldsvåda, krig med mera är den anordnande kommunen inte ansvarig för 
skada eller förlust som därigenom kan uppkomma för motparten. 

§16 TVIST 
Strävan skall vara att samverkan så långt som möjligt skall handläggas av 
tjänstemannasamverkan. I de fall där oenighet uppstår om tolkningen av 
detta avtal skall frågan hänvisas till Skaraborgs kommunalförbunds styrelse. 
Om tvist ej kan lösas av styrelsen skall den avgöras i allmän domstol.  

§17 REVIDERING AV AVTALET 
På initiativ av avtalspart kan frågan om revidering av avtalet väckas i Skara-
borgs Kommunalförbunds styrelse. För att ett beslut om ändring i avtalet 
skall vara gällande krävs ett beslut av samtliga avtalsparter.  

§18 AVTALETS GILTIGHET 
För detta avtals giltighet krävs att erforderliga kommunala beslut om god-
kännande av avtalets innehåll fattas och vinner laga kraft. 

 

 

BILAGA 

Bilaga till Samverkansavtal för gymnasieutbildningar - Antagning 
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AVTALSPARTER 
 
 
Essunga Kommun         Falköpings kommun                      Grästorps kommun 
 
Bo Svensson             Katarina Andersson                           Eva Dahl 
 
_______________         ________________                         ______________ 
  
 
Gullspångs kommun               Hjo Kommun                           Götene kommun
  
 
Maria Andersson          Katarina Levenby               Jerker Liljestrand Andersson 
 
_______________         ________________  _______________ 
  
 
Mariestads Kommun              Mariestads kommun                   Karlsborg kommun 
  
Maria Appelgren              Johan Abrahamsson                    Peter Lindroth
  
  
_______________                ________________                    _______________    
   
 
Lidköpings kommun                  Skara kommun                            Skövde kommun 
  
Elisabeth Jansson               Jonny Palmkvist                            Katarina Lindberg 
  
 
_______________             ________________        ________________ 
 
 
Tidaholms kommun                     Tibro kommun     Töreboda kommun  
 
Annelie Ahlm                                  Pähr Nyström                         Marita Friborg 
   
 
_______________               ________________      _______________ 
   
 
Töreboda kommun                 Vara kommun  
 
Bengt Sjöberg                 Yvonne Kjell  
 
_______________                  _______________ 
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TILLÄGG TILL SAMVERKANSAVTAL FÖR GYMNASIEUTBILDNING-
ARNA I SKARABORG 2018–2020 
 
§11 EKONOMI 
En efterkalkyl ska årligen göras utifrån budgeterade kostnader och verkligt antal elever 
för ett yrkesprogram och ett högskoleförberedande program. Verkligt antal elever beräk-
nas som ett genomsnitt av antalet elever den 15/4 och 15/10. Detta ska sedan redovisas 
för beredningen för kunskapsutveckling och förbundets styrelse. 
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BILAGA TILL SAMVERKANSAVTAL FÖR GYMNASIEUTBILDNING-
ARNA I SKARABORG 2018–2020 
 
Parterna har ett gemensamt antagningskansli för gymnasiet/gymnasiesärskolan.  
 

Antagningskansliet ansvarar för att: 

• Alla Skaraborgselever blir förstahandsantagna till nationella program, lärlings-
utbildningar inom gymnasieutbildningar i Skaraborg.  

• Alla Skaraborgselever blir förstahandsantagna till Programinriktat individuellt 
val (IMPRO) inom gymnasieutbildningar i Skaraborg 

• Alla Skaraborgselever blir förstahandsantagna till Yrkesintroduktion (IMYRK) 
för grupp inom gymnasieutbildningar i Skaraborg 

• Alla Skaraborgselever blir förstahandsantagna till nationella program, eller 
nationell inriktning, särskild variant eller gymnasiala lärlingsutbildningar inom 
gymnasiesärskolan i Skaraborg. 

• Alla Skaraborgselever tas emot som sökande till Individuella programmet inom 
gymnasiesärskolan i Skaraborg. 

Kommunen ansvarar själv för antagning till: 

• IMYRK för enskild elev 
• Språkintroduktion 
• Individuellt alternativ 
• Preparand 

 
Vid antagning till följande program:  

• IMYRK för enskild elev 
• Språkintroduktion 
• Individuellt alternativ 

 
på annan ort än hemkommunen behövs blanketten REGLERING (i kommunala sko-
lor) eller blanketten ÖVERENSKOMMELSE (friskolor) mellan kommunerna/friskola.  

 
 
Information 
Varje avtalspart har ansvar för information till elever och föräldrar samt övriga berörda 
om de utbildningar som finns i Skaraborg. Informationen skall vara allsidig, saklig och 
neutral och omfatta samtliga för eleverna tillgängliga utbildningar.  
 
Antagningskansliets informationsansvar är:  
• Visa på vilket utbud som finns att söka i Skaraborg  
• Informera om hur man söker till gymnasiet (antagningsprocessen)  
• Meddela eleverna besked på preliminär antagning och slutlig antagning  
• Förmedla förändringar i gymnasieorganisationen så som stoppad antagning till program  
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Information om gymnasieskolan och gymnasiesärskolans program/utbud skall 
finnas tillgängligt för alla på följande sätt:  
• Utbildning Skaraborgs hemsida: www.utbildningskaraborg.se  
• Gemensamma programkataloger: Programinformation och Programinformation för 
gymnasiesärskolan.  
• I varje kommun skall det finnas en studie- och yrkesvägledare som har ett särskilt an-
svar för informationen om gymnasieskolan och gymnasiesärskolans program. Dessa bil-
dar ett nätverk med särskilt spridningsansvar för kontakt och kommunikation till hem-
kommunen.  
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