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SAMVERKANSAVTAL NATURBRUKSUTBILDNING
Mellan Västra Götalandsregionen, nedan kallad regionen, och
................………….... kommun, nedan kallad kommunen, träffas följande
samverkansavtal.
Omfattning
Samverkansavtalet omfattar naturbruksutbildningar inom gymnasieskola,
gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning samt uppdragsutbildningar inom naturbruksområdet. Inom gymnasieskolan omfattar
avtalet även programinriktat individuellt program (PRIV) inom naturbruk.
Avtalet avser elever som är folkbokförda i kommunen.
Kommunen förbinder sig att ej anordna naturbruksutbildning i egen regi,
undantaget gymnasiesärskolan, eller teckna samverkansavtal om sådan
utbildning med annat landsting/annan region utan särskild
överenskommelse med regionen.
Frågor angående boende på naturbruksgymnasiernas internat och eventuella
särskilda insatser i anslutning till internatboende omfattas inte av detta
samverkansavtal.
Skolorganisation
Regionen beslutar om förläggning och dimensionering av de naturbruksutbildningar som regionen är huvudman för. Beslut om skolorganisation
skall föregås av samråd med kommunerna i regionen. Regionen förbehåller
sig rätten att, inom för kommunerna redovisad total volym, genomföra
justeringar av skolorganisationen som föranleds av antalet sökande till
utbildningarna.
Regionens utbildningar delas in i följande kategorier:
Kategori A:

Naturbruksprogrammet i gymnasieskolan inklusive
PRIV.

Kategori B:

Gymnasial vuxenutbildning och
påbyggnadsutbildningar naturbruk.

Kategori C:

Naturbruksprogrammet i gymnasiesärskolan.

Ekonomi
Kommunen lämnar ersättning till regionen för de elever som är
folkbokförda i kommunen vid avstämningstidpunkter för respektive
utbildning på sätt som framgår av följande bestämmelser.
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För varje utbildning enligt kategori B som inte är riksrekryterande
förbehåller sig kommunen rätten att i varje enskilt fall göra en individuell
prövning. Kommunen och regionen är överens om att följande ersättning
lämnas per elev uttryckt i 2005 års prisläge.
Ersättning per elev (kronor) i 2005 års prisläge
Kategori A
Kategori B
Kategori C
Gymnasieskola KomvuxGymnasiesärNP inkl. PRIV utbildningar
skola NP
Läsår
Termin

64 940 42 kronor per
32 470 gymnasiepoäng

212 400
106 200

Ersättningsnivåerna justeras årligen med 80 procent av skolindex enligt
förordningen (1993:167) om skolindex. Vid utfyllnad av kurser i befintlig
organisation kan överenskommelse om lägre ersättning träffas.
Kommunen förbinder sig att till regionen erlägga ersättning för de elever
från kommunen som finns i utbildning vid något av regionens
naturbruksgymnasier avstämningsdagarna det aktuella läsåret. Datum för
avstämning är den 15 september för höstterminen och den 15 februari för
vårterminen. Utbildningar som börjar vid annan tidpunkt än terminsstart har
avstämningsdag den femte undervisningsdagen.
Kommunens betalningsansvar för elever i påbörjade utbildningar och för i
utbildning intagna elever kvarstår till dess eleven fullföljt sin utbildning i de
fall avtalet upphör att gälla.
Ersättningen betalas terminsvis efter faktura från regionen och skall vara
kommunen tillhanda senast 30 dagar efter avstämningsdagen. I fakturan
fördelas eleverna per kategori enligt ovan. Betalningsvillkor är 30 dagar.
Regionen förbehåller sig rätten att ta ut dröjsmålsränta vid försenad
betalning.
Regionen förbinder sig att inom 14 dagar lämna rapport om elevs avbrutna
studier. Kommunen förbinder sig att erlägga ersättning för hela terminen för
elev som avbryter utbildningen efter avstämningsdagen om rapport därom
lämnats i överenskommen ordning. I annat fall erläggs ersättning för faktisk
tid i utbildningen. För elever som avbryter sina studier mellan den 15
september och den 15 oktober betalar kommunen halva terminskostnaden.
Kommunen svarar för kostnaden för resor mellan bostad och skola belägen
inom regionen för de gymnasieelever som är under 20 år i de fall
inackorderingstillägg ej utgår. Med skola avses här den plats där
undervisning eller arbetsplatsförlagd utbildning genomförs.
När det gäller elever inom gymnasiesärskolan ska båda parter vinnlägga sig
om att finna lösningar som tillfredsställer både vårdnadshavarens önskemål
om skolplacering och kommunens ekonomiska förutsättningar.
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Naturbruksutbildning vid skolor utanför Västra Götalands län
Regionen förbinder sig att erlägga interkommunal ersättning för elever från
länet som genomgår naturbruksprogrammet vid skolor utanför Västra
Götalands län. Åtagandet förutsätter att mottagande skett på korrekta
grunder. I de fall kommunen yttrar sig skickar kommunen kopia på yttrandet
till regionen.
För elever som är folkbokförda i kommunen och som genomgår
naturbruksprogrammet i annat län svarar kommunen för den del av
kostnaden som motsvarar den kostnad kommunen skulle ha haft om eleven
gått på något av regionens naturbruksgymnasier. Regionen erlägger
resterande del av kostnaden till kommunen efter faktura som skall vara
regionen tillhanda senast 30 dagar efter det att kommunen betalat
interkommunal ersättning till anordnande landsting/kommun.
Särskilda insatser
Vid behov av extraordinära stödinsatser träffas överenskommelse i varje
enskilt fall.
Information och intagning
Regionen ansvarar för annonsering och intagning av elever till de utbildningar som omfattas av avtalet.
Vid intagning och vid skolstart redovisar regionen preliminära
elevförteckningar till kommunens kontaktperson per kategori enligt ovan.
Kommunen ansvarar för att information om de utbildningar som
samverkansavtalet omfattar lämnas till såväl grund- och grundsärskolans
elever som kommunens övriga innevånare.
För elever som skall börja på naturbruksprogrammet i gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan samt elever som skall börja programinriktat individuellt
program (PRIV) vid regionens skolor förbinder sig kommunen att
överlämna information om de elever som haft behov av extra stödinsatser
eller som haft dokumenterad hög frånvaro. Allt under förutsättning att
hinder inte möter på grund av sekretess.
Samråd och information
Parterna är överens om att information och dialog om naturbruksutbildningens kvalitet och utveckling är väsentlig. Parterna skall därför för
avtalsperioden tillskapa ett forum för samråd och information angående
naturbruksutbildningen och utvecklingen inom utbildningsområdet
bestående av en representant för varje kommunförbund, vilka utses i samråd
med Västkom, och tre representanter för regionen. I detta forum skall också
årliga samråd angående dimensioneringen av naturbruksutbildningarna ske.

3

Uppföljning och utvärdering
Som en del i den årliga utvärderingen översänder regionen till kommunen
kvalitetsredovisning för de skolor som kommunen har elever vid. Detta kan
ske genom att uppgift lämnas om var kvalitetsredovisningarna kan hämtas
eller genom att dessa skickas med e-post.
Rapportering från regionen till kommunen skall ske löpande enligt följande:
•
•

Elever på naturbruksprogrammet i gymnasieskolan som behöver mer än
tre år för att avsluta sina studier. Information till kommunen före rektors
beslut.
Avhopp i form av programbyte eller avbrutna studier senast 14 dagar
efter avhopp.

Kommunen och regionen ansvarar för att utse kontaktpersoner för dessa
uppgifter samt informerar varandra om vilka som är kontaktpersoner.
Om kommunen önskar samråd/dialog angående utbildningarna som
omfattas av detta samverkansavtal eller i frågor som rör enskilda elever kan
kommunen ta upp dessa frågor direkt med regionen utan att avvakta
sammanträde i ovan nämnda forum för samråd och information. Regionen
utser en särskild kontaktperson för sådant löpande samråd/dialog.
Tvister
Tvist i anledning av detta avtal löses i första hand genom lokala
förhandlingar. Om parterna inte kommer överens om annat hänskjuts tvist
till skiljenämnd, men först efter det att medling skett i samrådsorganet
mellan VG-regionen och VästKom.
Avtalstid
Detta avtal ersätter tidigare träffade samverkansavtal mellan kommunen och
regionen.
Avtalet gäller under perioden 1 januari, 2006 till och med 31 december,
2010. Uppsägning av avtalet skall ske skriftligt senast ett år före
avtalstidens utgång. I annat fall förlängs avtalet att gälla ytterligare fyra år
för varje gång.
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar där parterna har var sitt.
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För Västra Götalandsregionen

För kommunen
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