
	
	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

	

 
 
 
 
 
	 	 	 	
	

 

 
 
	 	 	 	
	

 
 

 
 

 
 
	 	 	
	

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 

Samverkansavtal 
Tillgänglighetsanpassad version november 2020

Avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i Stockholms län, angränsande 
kommuner som anslutit sig samt Stockholms läns landsting 

Avtalet är baserat på föreskrifterna i skollag om erbjudande av utbildning och 
mottagande av sökande 

1 § Övergripande syfte 
Detta samverkansavtal syftar till att utifrån skollagens och gymnasieförordningens 
bestämmelser skapa bästa möjliga förutsättningar för en samverkan för elevernas bästa. 
Avtalet ska underlätta och stimulera en verksamhet av hög kvalitet där fokus ska ligga på 
fritt val, ökad måluppfyllelse och likvärdighet. 

Avtalet syftar också till att skapa bästa möjliga förutsättningar att tillgodose 
utbildningsbehoven i hela den region där de samverkande parterna ingår. 

2 § Avtalsparter 

Avtalet innefattar de kommuner i Stockholms län och angränsande län samt Stockholms 
läns landsting, som genom protokollfört beslut från fullmäktige eller motsvarande 
beslutande organ i kommun eller landsting, har antagit avtalet. 

Detta avtal hindrar inte att kommun som är ansluten till avtalet tecknar ytterligare 
samverkansavtal. 

Om en kommun utanför Stockholms län önskar ansluta sig till avtalet ska först en 
ansökan från kommunen godkännas av det beredningsorgan som avses i 6 §. 

3 § Mål 

Målen med detta samverkansavtal är: 

1. Att konkretisera den politiska överenskommelsen från 2001 om Stockholms län
som en gemensam gymnasieregion,

2. Att uppfylla skollagens krav (16 kap. 42 §) på ett allsidigt utbud av program,
3. Att uppfylla skollagens krav (2kap, 8a §) om resursfördelning efter elevernas

behov,
4. Att alla sökande blir mottagna på lika villkor i samverkanskommunerna, det vill

säga att alla blir förstahandsmottagna.
5. Att gymnasieskolorna ska konkurrera på lika villkor oavsett huvudman,
6. Att med elevperspektivet i fokus bredda tillgången till utbildningsvägar för den

enskilde eleven,



 

 

 

 
 

  
 

  
 
	 	 	
	

 
 

	
 

 

 
	 	 	 	 	
	

 
 

 
	 	 	 	
	

 
	 	 	 	
	

 
 

7. Att skapa bästa möjliga förutsättningar för regional dialog i syfte att samordna
planering och dimensionering så att efterfrågan och utbud är i balans.

8. Att gemensamt med stöd av regionala programråd stimulera utveckling av
utbildningar som bedöms som strategiskt viktiga för länets utveckling,

9. Att underlätta kontakter med branschernas företrädare via regionala
programråd för utbildning i ett länsperspektiv,

10. Att skapa bästa möjliga förutsättningar för utvärdering av arbetet med
gemensam gymnasieregion,

11. Att öka likvärdigheten i utbildningarna för att uppnå högre kvalitet,
12. Att öka genomströmningen i gymnasieskolan för att fler ungdomar ska fullfölja

utbildningen inom tre år samt

13. Att förädlingsvärden definieras för att kunna användas i utvärdering.

4 § Giltighet 

Samtliga paragrafer i avtalet gäller för alla samverkande parter om inte annat följer av 
denna paragraf. 

En part kan välja att inte tillämpa de delar i avtalet som avser utbildning på 
introduktionsprogram. I sådana fall ska detta framgå av protokollfört beslut från 
fullmäktige eller motsvarande beslutande organ i kommun eller landsting. 

För Stockholms läns landsting gäller avtalet i tillämpliga delar. 

5 § Innehåll och omfattning 

Genom detta avtal reglerar avtalets parter, med utgångspunkt från föreskrifterna i 
skollagen (15 kap. 5, 30 §§, 16 kap 42-44 §§ och 17 kap 16-19 §§) om erbjudande av 
utbildning och mottagande av sökande, förutsättningarna för inrättande av ett 
samverkansområde för utbildningen. 

Avtalet omfattar nationella program samt introduktionsprogrammen programinriktat 
individuellt val och yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. För varje 
nationellt program som ingår i avtalet avses hela programmet med samtliga inriktningar 
som avtalsparterna anordnar inkluderade. De program som ingår i avtalet redovisas i 
bilaga x. De program som ingår för introduktionsprogrammet programinriktat 
individuellt val redovisas i bilaga y. De program som ingår för introduktionsprogrammet 
yrkesintroduktion redovisas i bilaga z. 

6 § Beredande organ 

För fullgörande av avtalets syften ska det finnas ett beredningsorgan som utgörs av 
Storsthlms (tidigare KSLs) styrelse. 

7 § Avtalsparters skyldigheter 

Avtalsparterna är skyldiga att aktivt gemensamt samråda för att skapa bästa möjliga 
förutsättningar att nå målen för avtalet. Även fristående huvudmän bjuds in till samråd. 

Avtalsparterna ska medverka i årlig planering och innan april månads utgång ta fram 



 

 
	 	 	 	 	
	

 

 
	 	 	 	 	 	
	

 
 

 

 

  
 

	 	 	 	 	 	 	
	

 
	 	 	 	 	

	

 
 

 

 
  

underlag, i syfte att möjliggöra kortsiktig och långsiktig planering för utbud av 
gymnasieutbildning. Storsthlm (tidigare KSL) ansvarar för att årligen återge en 
samlad bild av utbud och efterfrågan av gymnasieutbildning inom länet.
Fristående huvudmän bjuds in till årligt samråd. 

8 § Ändringar i programutbudet 

Bilagorna x,y, och z ( se 5 §) uppdateras inför varje ny antagningsomgång mot bakgrund 
av den årliga planering som sker av gymnasieskolornas programutbud. 

Varje avtalspart är skyldig att så snart det är möjligt informera det beredningsorgan som 
avses i 6 § eller av beredningsorganet utsedd instans om eventuell justering i utbildning 
eller eventuellt inställd eller tillkommande utbildning. 

9 § Ekonomiska villkor och förutsättningar 

Avtalsparterna åtar sig att aktivt arbeta mot målet att tillämpa en gemensam 
programpeng till nationella program som ska bygga på följande förutsättningar: 

- Programpengen ska innehålla posterna undervisning, lärverktyg, elevhälsa, 
måltider, administration samt lokalkostnader. I förekommande fall ska även 
tilläggsbelopp för modersmålsundervisning ingå. 

- Utöver programpengen ska det ingå ett strukturtillägg som baseras på varje elevs 
slutliga meritvärde i grundskolan. 

- Programpengen ska gälla för kalenderår och debitering ska ske varje månad. 
- Strukturtillägg ska beräknas årligen i oktober månad och gälla för hela läsåret 

Programpengen för år 2015 för respektive utbildning framgår av bilaga x till detta avtal. 

Avtalsparterna beslutar årligen om eventuell justering av programpeng för respektive 
utbildning, efter förslag från Storsthlms (tidigare KSLs) beredningsorgan. 

Av skollagen (2010:800) följer att resursfördelning ska ske på lika villkor till
kommunala respektive fristående skolor. 

10 § Uppföljning och utvärdering 

Avtalsparterna ska årligen genom Storsthlm (tidigare KSL) följa upp avtalet. 
Utvärdering ska ske regelbundet. Uppföljningen och utvärderingen ska särskilt
fokusera på hur målen med avtalet enligt 3 § uppnås samt vilka insatser inom ramen för 
samarbetet som behövs för att måluppfyllelsen ska öka kommande år. Särskilt fokus 
ska här också riktas på hur modellen för programpeng enligt 9 § fungerar.
Avtalspart kan ta initiativ till att prioritera områden för uppföljning. 

Det beredande organ som avses i 6 § beslutar om fokus och avgränsning för utvärdering 
samt vilka områden som årligen fokuseras i uppföljningen. 



	 	 	
	

 
 
 

	
 

 

 

11 § Avtalstid 

Detta avtal gäller från undertecknandet och tills vidare. Part äger rätt att säga upp 
avtalet. Detta ska ske senast den 1 september och gälla fr.o.m. den antagningsomgång 
som börjar den 1 oktober nästkommande år. 

Bilagor
Bilaga x = förteckning över nationella program med inriktningar som ingår i länsprislistan 
Bilaga y = förteckning över introduktionsprogram programinriktat individuellt val 
Bilaga z = förteckning över introduktionsprogram yrkesintroduktion 

Anmärkning: Bilagorna avser förhållandena för år 2015 vad gäller programpris och 
erbjudna utbildningar per kommun. Bilagorna har ej tillgänglighetsanpassats. 


