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Uppdatering av samverkansavtal för 
gymnasieskolan 2019/2020 – 
2022/2023 

Förslag till beslut 

Utbildningsgruppen föreslås besluta  

att anta förslaget till en smärre uppdatering av samverkansavtalet för 

gymnasieskolan 2019/2020 - 2022/2023, samt  

att förklara Utbildningsgruppens beslut omedelbart justerat. 

Utbildningschefsnätverket har 2018-11-09 diskuterat frågan och är eniga om att 

uppdatering är nödvändig. 

Sammanfattning av ärendet 

I samverkansavtalet för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan inom GR 

2019/2020 – 2022/2023 anges att det årligen går att göra uppdateringar av 

beslutat avtal som en följd av förändringar i nationella lagar och förordningar. För 

elever som startar sina studier i gymnasieskolan läsåret 2019/2020 kommer det 

inte att finnas fem introduktionsprogram utan fyra på grund av statliga beslut.  

 

Introduktionsprogrammet preparandutbildning (IMPRE) tas bort och 

Introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val (IMPRO) omvandlas till 

Introduktionsprogrammet Programinriktat val (IMV). Det sistnämnda kan inriktas 

mot samtliga nationella program och utformas antingen individuellt eller för en 

grupp av elever. 

 

I beslutat samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2020 - 2022/2023 ingår 

regionalt sökbara gruppbaserade introduktionsprogram.  

 

Befintlig text: 

 

Samverkansavtalet gäller också de platser som medlemskommunerna erbjuder som 

gruppbaserade regionalt sökbara utbildningar inom programinriktat individuellt 

val (IMPRO) och inom yrkesintroduktion (IMYRK), som en del av de fem 

nationella introduktionsprogrammen. 

 

Förslag till ny lydelse: 

 

Samverkansavtalet gäller också de platser som medlemskommunerna erbjuder som 

gruppbaserade regionalt sökbara utbildningar inom programinriktat val (IMV) och 

inom yrkesintroduktion (IMYRK), som en del av de fyra nationella 

introduktionsprogrammen. 
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Vidare finns i bilaga 5 till samverkansavtalet gemensamma regler för elevavstämning 

inom GR.  

 

Befintlig text: 

Avklarade gymnasiebetyg, kopia på betygskatalogen, ska läsas över till IT-

systemet när elev lämnar skolan d.v.s. vid avbrott, skolbyte, samt 

studiebevis, samt examen.   

 

Förslag till ny text: 

Gymnasiebetyg, kopia på betygskatalogen, kan läsas över till IT-systemet 

när elev lämnar skolan d.v.s. vid avbrott, skolbyte, studiebevis samt 

examen.  

 

Befintlig text: 

Under reservantagningen till år 1 till gymnasiet (juli-aug) ska skolornas 

elevregistreringssystem uppdatera de elever som tillkommer och avgår, 

för att återspegla de förändringar som sker i gymnasieantagningen.  

 

Förslag till ny text: 

Korrekt elevunderlag förutsätter att gymnasieskola varje läsår 

rapporterar in samtliga elever till ELIN, oavsett årskurs. På så sätt 

säkerställs gymnasieskolas rapportering om att elev påbörjat utbildning 

efter sommaren, att elev byter årskurs och att ungdom som inte påbörjar 

utbildning faller inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. 

 

Befintlig text: 

Vid planerat studieuppehåll för studier utomlands, har skolan dialog med 

eleven till dess att eleven är åter från planerat studieuppehåll*  

 

Vid annan form av studieuppehåll än studier utomlands skall avbrott 

registreras.  

 

Förslag till ny text: 

Planerat studieuppehåll avser perioden mellan terminer för skolor med 

treterminssystem, samt för studier på Svenska skolan utomlands 

motsvarande nationell utbildning.  

 

Elev som inte studerar på svenska skolan utomlands men har paus i sina 

studier omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Därför ska avbrott 

registreras. 

 

Fredrik Zeybrandt      Margaretha Allen/Jenny Sjöstrand 

Utbildningschef       Gymnasieexpert/Projektledare   


