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Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och J30\3~Ö^&^ „ ] — 

gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Tierps kommun 

§ 1 Parter 
Detta avtal har ingåtts mellan Uppsala kommun och Tierps kommun 

Partema är trots detta avtal i sin fulla rätt att teckna ytterligare samverkansavtal för 
gymnasieskolan med andra kommuner. 

§ 2 Ändamål/syfte 
Samverkansavtalet har som huvudsyfte att ge berörda ungdomar ett så brett utbildningsutbud 
som möjligt. 

Samverkansavtalet har också som syfte dels att säkerställa kvalitetssäkrad utbildning för 
personer hemmahörande i samverkansområdet för utbildningen, dels att skapa goda 
planeringsförutsättningar avseende utbildningar som omfattas av avtalet för 
utbildningsanordnande kommun. 

Kommunerna skall, genom långsiktig och fördjupad samverkan, sträva efter att åstadkomma 
väl fungerande gymnasieutbildningar med ett brett utbud och av god kvalitet. 

Eleverna skall inom ramen för tillgängligt utbildningsutbud så långt det är möjligt tas emot i 
enlighet med sitt förstahandsval. 

§ 3 Avtalstid 
Detta avtal gäller utbildningar som startar efter den 1 ju l i 2014 och tillsvidare. Partema har 
rätt att när som helst skriftligen säga upp avtalet. Om någon part säger upp avtalet upphör 
detta att gälla vid det första läsårs slut som infaller efter det att ett år gått från dagen för 
uppsägning. 

Avtalet ersätter alla tidigare samverkansavtal mellan partema rörande gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan. 

§ 4 Omfattning 
Detta avtal omfattar utbildning av elever i gymnasieskolan. 

Med utbildning avses de utbildningar som framgår av bilaga 1. Bilaga 1 skall årligen 
fastställas av partema senast 15 december året innan utbildningen startar. Förändringar av 
vilka utbildningar som innefattas i samverkansområdet kan ske mellan läsåren genom att 
någon av partema startar eller upphör med utbildning som omfattas av samverkansavtalet. 
Sådan förändring ska föregås av samråd enligt 8 §. 

Avtalet inkluderar även övergång t i l l annan utbildning för elever som avbryter en påbörjad 
gymnasieutbildning inom ramen för avbrottsmottagning. 



Med elever avses sådana personer som enligt skollagen har någon av avtalsparterna som 
hemkommun och ska erbjudas plats i gymnasieskolan. 

§ 5 Åtagande 
Utbildningsanordnande kommun förbinder sig gentemot motparten; 

• att, svara för undervisning i enlighet med gällande författningar, läroplan och andra 
nationella styrdokument, 

• att skollunch serveras för eleverna, alternativt att bidrag för skollunch utbetalas för 
elev som fullgör del av sin undervisning på arbetsplats eller dylikt, om inte partema 
skriftligen kommer överens om annat, 

• att erforderliga resurser för elevhälsa erbjuds, 
• att studie- och yrkesvägledning erbjuds, 
• att månadsvis meddela hemkommunen förändringar i elevens studiegång som 

sammanhänger med hemkommunens uppdrag enligt skollagen att löpande hålla sig 
informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 
20 år är sysselsatta (kommunens uppföljningsansvar). Häri innefattas också att i 
förkommande fall meddela uppgifter om elever som är antagna på gymnasieprogram i 
kommunen och söker om och tas in t i l l årskurs 1 på nytt program, beslut om omgång i 
årskurs 1-3, beslut om förlängd utbildning och studieavbrott eller övergång ti l l annan 
verksamhet för elever som avbryter en påbörjad gymnasieutbildning. 

§ 6 Avgifter 

Avgifter från enskilda elever får inte tas ut i strid med gällande författningsbestämmelser. 

§ 7 Fullföljande av utbildning 

Elev som påbörjat utbildning i enlighet med detta avtal har - i enlighet med skollagens 
bestämmelser - rätt att fullfölja och avsluta studierna även om detta avtal upphör att gälla. För 
sådan elev skall avtalet anses gälla och tillämpas i sin helhet t i l l dess utbildningen avslutats 
såvida inte partema kommer överens om annat. 

§ 8 Former för samråd 
Samråd skall hållas minst en gång per år. Til l överläggningarna inbjuds ansvariga tjänstemän i 
kommunerna Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala och Östhammar. Det årliga 
samrådet skall ske senast den 15 maj. Ansvaret för inbjudan sker enligt ett rullande årsschema 
där Heby ansvarar för inbjudan 2014, Håbo 2015, Knivsta 2016, Tierp 2017, Uppsala 2018 
Östhammar 2019 och Enköping 2020, varefter turordningen startar om med Heby 2021. 

Frågor som skall behandlas vid det årliga samrådet är tidpunkt för kommande möte, 
kommunemas planerade utbud, ekonomisk ersättning, och förändringar som kan ha påverkan 
på detta, eller annat mellan kommunerna slutet avtal rörande gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan. 

Utbildningsanordnande kommun skall senast under december månad för aktuella program 
redovisa underlag som visar uppräkningar/nedräkningar av den interkommunala ersättningen. 
Även om samråd sker i olika frågor är utbildningsanordnande kommun alltid suverän att själv 
besluta i frågor som omfattas av samrådet, om inte avtal med annan innebörd i det enskilda 
fallet sluts. 



§ 9 Ekonomiska förpliktelser 
Utbildningsanordnande kommun är för elever hemmahörande hos motparten berättigad t i l l 
ersättning från denne enligt självkostnadsprincipen. 

Ersättning ska utgå per elev och program för varje elev som vid avstämningstidpunkten är 
registrerad på utbildningen och hemmahörande hos motparten. Antalet elever på respektive 
program stäms av vid nio tillfällen under året, den 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/9, 15/10, 
15/11 och 15/12. Ersättningen för juni baseras på avstämningen i maj och ersättningarna i ju l i 
och augusti baseras på avstämningen i september. 

Ingen ersättning utgår för förlängd utbildning. Däremot utgår ersättning för omgång av helt 
läsår. 

Fakturerad ersättning skall erläggas inom 30 dagar från fakturadatum. 

§ 10 Reskostnader och inackorderingstillägg 

Elevens hemkommun svarar för elevens kostnader för dagliga resor t i l l och från 
utbildningsplatsen samt för eventuellt inackorderingstillägg. 

§ 11 Försäkringar 
Utbildningsanordnande kommun svarar för att elever hemmahörande hos motparten som 
antagits på utbildning i enlighet med detta avtal är olycksfallsförsäkrade under 
verksamhetstid. I detta innefattas även resor t i l l och från utbildningsplatsen. Kostnaden för 
olycksfallsförsäkringen ingår i den interkommunala ersättning som varje termin debiteras 
elevens hemkommun. 

§ 12 Information 
Partema har ett gemensamt ansvar för information t i l l elever och deras vårdnadshavare om 
detta avtal och de utbildningar som omfattas av avtalet. 

§ 13 Speciella överenskommelser 

Antagningen av sökande från Tierps kommun ti l l gymnasieutbildningar ombesörjs av Uppsala 
kommun genom gymnasieantagningen i Uppsala. 

Servicen omfattar följande: 

• Mottagande, antagning samt utskick av antagningsbesked 
• Informationsträffar för studie- och yrkesvägledare 
• Statistik och listor/filer av olika slag 
• Allmän rådgivning i antagningsfrågor 

Kostnaden för denna service beräknas enligt följande: 



Utgångspunkten är den totala kostnaden som Uppsala kommun har för intagningen til l 
gymnasieskolan. Kostnaden fördelas mellan de kommuner (Heby, Knivsta, Tierp, 
Uppsala och Östhammar) som utnyttjar Uppsala kommuns antagning til l gymnasieskolan 
utifrån antalet sökande per kommun den 15 september varje år. 

§14 Omförhandling 
Parterna har rätt att påkalla omförhandling av bestämmelse i detta avtal om ändrade 
förhållanden gör att förutsättningarna för parternas samverkan väsentligt förändrats eller kan 
antas komma att väsentligt förändras. 

Anmälan om att omförhandling åberopas i enlighet med denna bestämmelse skall ske 
skriftligen t i l l den andra parten så snart det åberopade förhållandet blivit känt för den part som 
åberopar omförhandlingsrätten. Att omförhandling åberopats befriar inte part från skyldighet 
att fullgöra avtalsförpliktelse. 

§ 15 Tvist 
Tvist angående tillkomsten, tolkningen, tillämpningen eller giltigheten av detta avtal skall i 
första hand hänskjutas t i l l förhandlingar mellan parterna. 

Om uppgörelse därvid inte kan nås skall tvisten avgöras vid allmän domstol. 

§ 1 6 Ändring och tillägg 

Ändringar och tillägg t i l l detta avtal är giltiga endast om de upprättats skriftligen och 
undertecknats av behörig företrädare för respektive part. 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

För Uppsala kommun För Tierps kommun 

Ort och datum Ort och datum 

Uppsala 2014-01-/3 Tierp 2014-01-jM 

Björn Bylu$d| 
Strateg gymnasieskola 

Produktionschef 



BILAGA 1 till samverkansavtal mellan Uppsala och 
Tierps kommuner 

Sid 

1(1) 

Avtalet avser för sökande från Uppsala kommun samtliga utbildningar i Tierps 
kommun. 

Avtalet avser för sökande från Tierps kommun samtliga utbildningar i Uppsala 
kommun. 

För introduktionsprogram (IM) gäller vad som anges i skollagen 17 kap. 14 §, 19 §, 
21 § , 2 2 § , 2 3 § , 2 4 § o c h 2 5 § . 

Avtalet avser läsåret 2014/15 och förlängs med ett läsår i taget om inte någondera 
parten före 15 december begär inskränkning i avtalet. Utökad samverkan kan 
beslutas senare. 

Tierp 2014-01- |H 

Strateg gymnasieskola 
Uppsala kommun 

Lars Broberg 
Produktionschef 




