SAMVERKANSAVTAL
mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om
naturbruksutbildning

§1
Bakgrund
Som en följd av vad som föreskrivs i lagen (1997:776) om särskild skatteväxling med anledning av ändrade möjligheter för ett landsting att begära ersättning från gymnasieelevernas
hemkommuner träffade landstinget och länets kommuner (genom KSL) den 4 april 1998 en
överenskommelse om ett ramavtal rörande bland annat skatteväxling och om rätt för kommunerna att utnyttja platser vid landstingets gymnasieutbildningar inom naturbruksprogrammet.
Genom den ovan nämnda lagen och ramavtalet fördes kostnadsansvaret för utbildningarna
över till kommunerna medan landstinget alltjämt skulle bedriva verksamheten, till att börja
med vid tre landstingsskolor men från och med den 1 juli 2009 endast vid Berga naturbruksgymnasium.
§2
Dimensionering
Landstinget och kommunerna är överens om att kommunerna i länet har rätt att utnyttja de
utbildningsplatser som landstinget erbjuder vid Berga naturbruksgymnasium. Upp till 300
ungdomselever kan beredas plats vid skolan.
Kommunerna förbinder sig att betala för de elever som sökt sig till Berga naturbruksgymnasium och som landstinget tar emot.
§3
Ersättning
För varje utnyttjad utbildningsplats skall kommunen erlägga en ersättning per termin. Parterna
är överens om att ersättningen grundas på antalet elever per den 15 september respektive 15
februari. Ersättningen betalas terminsvis mot faktura senast 30 dagar efter det att fakturan
mottagits.
Priset för år 2009 är 69.500 kr/elev och termin. Från 2010 justeras priset årligen med av regeringen fastställt skolindex.
§4
Som anordnare av utbildningen vid Berga naturbruksgymnasium tillsätter landstinget en skolstyrelse som har ansvaret för att riksdagens skolpolitiska beslut genomförs, d.v.s. att de av
statsmakterna formulerade målen uppfylls.
§5
Samrådsorgan
För samråd i övergripande och principiella frågor rörande utbildningen vid Berga naturbruksgymnasium finns ett mellan landstinget och KSL inrättat samrådsorgan.
Samrådsorganet består av två representanter för landstinget och två representanter från presidiet i KSL:s utbildningsberedning. Ordförandeskapet i samrådsorganet innehas av landstinget.

Samrådsorganets uppgifter är att:
• Följa utvecklingen inom naturbruksutbildningen vad gäller ekonomi och kvalitet.
• Vid behov lämna förslag till strukturella förändringar gällande exempelvis ändrat huvudmannaskap och/eller nedläggning eller större omstrukturering av naturbruksutbildningen.
• Vid behov lämna förslag på ändringar i naturbruksgymnasiet kursutbud.
• Medverka vid eventuell förändring av gymnasieskolans programstruktur.
Samrådsorganet bör sammanträda minst en gång per termin.
§6
Information
Landstinget svarar för att aktuell och adekvat information om naturbruksprogrammet vid Berga naturbruksgymnasium ställs till elevernas och kommunernas förfogande inför valet till
gymnasieskolan varje år.
Kommunerna svarar för att information om landstingets utbildningar lämnas till såväl elever i
grundskolan som övriga invånare i kommunerna genom det gemensamma intagningssystemet.
§7
Elever som landstinget mottagit till en utbildning har rätt att slutföra sin utbildning inom
landstingets skola eller på annat sätt genom landstingets försorg.
§8
Detta avtal skall för att bli gällande godkännas av landstinget och respektive kommun.
§9
Uppsägning av avtalet och särskild förhandling
Detta avtal gäller fr.o.m. den 1 januari 2010 och tills vidare. Avtalet upphör att gälla vid den
hösttermin som infaller närmast tre år efter uppsägning.
Under uppsägningsperioden tar landstinget inte emot nya elever och kommunerna är inte
skyldiga att betala för nya elever såvitt inte landstinget och respektive kommun kommer överens om annat.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.
För Stockholms läns landsting

För ………………….. kommun

Datum……………………….

Datum …………………………

………………………………
Catharina Elmsäter-Svärd
Landstingsstyrelsens ordförande

…………………………………

