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Sida
Styrgruppen för gymnasiesamverkan i  Värmland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(4)

Sammanträdesdatum

2019-02-08

§ 1

Presentation av de närvarande
Styrgruppen för gymnasiesamverkan sammanträder för första gången under
mandatperioden. Presentation av närvarande ledamöter och
tjänstepersoner.

Beslut
Styrgruppen beslutar

att tacka för presentationen.

§ 2

Godkännande av dagordning

Beslut
Styrgruppen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 3

Val av justerare

Beslut
Styrgruppen beslutar

att välja Daniel Berghel, Karlstad kommun till justerare av dagens protokoll.

Utdragsbestyrkande
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Samrnanträdesdatum

2019-02-08

§ 4

Vad är gymnasiesamverkan
Britta Zetterlund-Johansson presenterar gymnasiesamverkan Värmlands
utveckling samt går igenom nuvarande samverkansavtal.

Presentationen samt nuvarande samverkansavtal bifogas protokollet.

Beslut
Styrgruppen beslutar

att tacka för informationen.

§ 5
Val av ordförande för gymnasiesamverkan under
mandatperioden 2019-2022

Beslut
Styrgruppen beslutar

att välja Torbjörn Parling till ordförande för styrgruppen för
gymnasiesamverkan under mandatperioden 2019-2022.

§ 6
Val av vice ordförande för gymnasiesamverkan under
mandatperioden 2019-2022

Beslut
Styrgruppen beslutar

att välja Daniel Berghel till vice ordförande för styrgruppen för
gymnasiesamverkan under mandatperioden 2019-2022.

Utdragsbestyrkande



Sida
Styrgruppen för gymnasiesamverkan i Värmland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(4)

Sammantrådesdatum

2019-02-08

§ 7
Särskolan
Birgitta Larsson informerar om gymnasiesärskolan och det regionala
samarbetet runt gymnasiesärskolan. Fler elever än vad som framkommit i
tidigare prognoser kommer att bli aktuella för gymnasiesärskolan.

Presentation bifogas protokollet.

Beslut
Styrgruppen beslutar

att tacka för informationen.

§ 8
Påminnelse om att kommunerna skickar in val av
representanter till styrgruppen
Region Värmland saknar fortfarande information från några kommuner vilka
ledamöter som valts in i styrgruppen för gymnasiesamverkan.

Beslut
Styrgruppen beslutar

att tacka för informationen.

§ 9
Påminnelse om mötestider för 2019
Sammanträdestider för 2019 är 5 april, 14 juni, 13 september och 22
november.

Beslut
Styrgruppen beslutar

att tacka för informationen.

Utdragsbestyrkande
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GYMNASIESAMVERKAN

Samverkan via avtal sedan 2009.

Föregicks av flera års gemensamt arbete.

- Demografi

- Elevunderlag

- Kvalitet

- Ökat antal friskolor (fritt sök)

- Digitalisering

- Globalisering

Tillit och förtroende! Region
Värmland



Målsättningen med avtalet är att gemensamt stärka och utveckla hela

området till en gemensam gymnasieregion där den enskilde eleven fritt

kan välja bland ett brett utbud av utbildningar med hög kvalitet.

Eleven blir alltid förstahandsmottagen i  den kommun som den väljer

utifrån det tecknade avtalet.

MÅLSÄTTNING

Region
Värmland



STYRNING OCH LEDNING

Samverkan leds av en styrgrupp bestående av ordförande från
avtalskommunernas facknämnder inom utbildning samt en ersättare.

Region Värmland samordnar arbetet.

Beredningsgrupp:
ordförande och vice ordförande i styrgrupp
3 skolchefer, Karlstad, Kristinehamn och Arvika
strateg tillika samordnare från Region Värmland

Nätverk av förvaltningschefer/skolchefer

Region
Värmland



KORT HISTORIK

2001 Region Värmland bildas

2003 Nätverk facknämndsordförande/opposition

2009 Samverkansavtal, regionalt gymnasiesamarbete

2010 Samverkansavtal, regional elevantagning

2012 Åmål ansluter

2013 Gymnasiesärskolan inkluderas

2018 Åmål träder ur samarbetet ingår i VG regionen

Tre regionala utredningar genomförda 2003, 2014 och 2016

Region
Värmland



• 2014 - översyn av det gymnasiala samarbetet av upphandlad
konsult.

• Intervjuer i samtliga kommuner med KSO, facknämndsordförande
och förvaltningschef.

• Granskat dokument, webb mm

ÖVERSYN AV GYMNASIESAMARBETET 2014

Region
Värmland



REKOMMENDATIONER/SLUTSATSER FRÅN UTREDNINGEN

• Forma en tydlig färdriktningen för vart gymnasieskolan och samverkan ska gå.
För det behöver frågan lyftas till en högre strategisk nivå — KSO.

• Utarbeta konkreta planer, uppdrag och målbild. Prioritera anpassningen av
antalet platser och program i regionen —minska programutbudet.

• Genomföravisionsseminarier. De framtida utmaningarna, matchningen mot
näringslivet och attraktionskraften behöver lyftas.

• Genomföra en fördjupad ekonomisk konsekvensanalys och
organisationsutredning. Uppdraget bör ges till Region Värmland.

Region
Värmland



PROTOKOLLSUTDRAG FRÅN STYRGRUPPEN FÖR GYMNASIESAMVERKAN  5 JUNI 2015

Steget efter översynen blev följande:

§ 17
Förslag till beslut avseende underlag för fortsatt dialog om
gymnasieorganisationen i Värmland

Styrgruppen beslutade

att  lyfta gymnasieöversynen och sammanställningen från den 17 april 2015 till
KSO mötet den 26 juni 2015.

att  anhålla om att Region Värmland i nära samverkan med styrgruppen för
gymnasiesamverkan genomför en fördjupad analys i linje med
gymnasieöversynens rekommendationer.

Region
Värmland



LÅNG PROCESS OCH FÖRANKR1NG INNAN UPPHANDLING

1. Förankring i KSO

2. Framtagande av uppdragsbeskrivning. Underlag arbetas fram av RV och

GY-samverkans beredningsgrupp (Filipstad, Karlstad, Kristinehamn, Arvika)

3. Förankring i GY-samverkan

4. Förankring i KSO

5. Beslut i Regionstyrelsen

6. Upphandling av konsultföretag

Region
Värmland



KONSULTERNA REKOMMENDERAR TRE UTVECKLINGSSTEG

• Steg 1 - innebär att bygga strukturen för en digital samverkan.Syftet är att genom
fjärrundervisning bättre nyttja befintlig kompetens för att därmed kunna erbjuda högre
kvalitet inom de ämnen som skollagen idag medger. Elevernas möjligheter till eget val
ökar samtidigt som de kan bo kvar på hemorten.

• Steg 2 - innebär att kommunerna enas om ett antal kriterier som ska utgöra
grunden för en bedömning om en gymnasieskolas program är bärkraftigt eller
inte.  Respektive huvudman tar beslut om eventuell nedläggning. Elevernas möjlighet till
en kvalitetssäkrad utbildning ökar och kostnaderna minskar.

•  Steg 3  - innebär en koncentration av gymnasieutbildning till fyra kommuner i
länet, Karlstad, Kristinehamn, Arvika och Torsby alternativt Sunne vilket ger den
största effekten på ekonomi och kvalitet.  Övriga kommuner har genom sitt
kommunala aktivitetsansvar fortsatt stort ansvar för ungdomar mellan 16-20 år och för
att en kvalificerad kvalitetsuppföljning av programmen sker.

Region
Värmland



STEG 1

Digital samverkan

Arvika* Arvika*

Grums Grums

Filipstad Filipstad

Kristinehamn* Kristinehamn*

Munkfors Munkfors

Årjäng

Karlstad* Karlstad*

Hagfors Hagfors

Torsby

*utred förslaget vidare

REMISSVAR SAMTLIGA KOMMUNER

STEG 2 STEG 3

Enighet om kvalitetskriterier Fyra gymnasiekommuner

Arvika*

Sunne*

Säffle*

Forshaga

Storfors Storfors

Kil Kil

Hammarö Hammarö

Eda

*utred förslaget vidare *strävansmål

9 kommuner 13 kommuner 5 kommuner region
ärmland



2019

• Kommunala utbildningsfrågor ej med in i nya Region Värmland

• Regionala elevantagningen har lyfts över till drifts- och servicenämnden 20190101

• Beslut om prolongering av regionala gymnasiesamverkansavtalet 20191231

• Nytt samverkansavtal ska arbetas fram där bl a kvalitetskriterier samt betalningsprinciper

ska framgå (i enlighet med rekommendationer, 15 juni 2018), Åmåls utträde samt

upplösning av gemensam nämnd mellan Karlstad och Hammarö.

Region
Värmland



Region
Värmland

Samverkansavtal för
Gymnasieskolan

1
Värmland

Samverkande parter:
Samtliga kommuner i Värmlands län samt Amåls kommun

RuaDva_36,4



REGION VÄRMLAND 2012-11-30

Inledning
Samtliga 16 kommuner i Värmlands län samt Amåls kommun har
beslutat att samverka på gymnasieskolans område. Målsättningen är att
stärka och utveckla hela området till en attraktiv gymnasieregion. Detta
avtal ersätter tidigare ingånget avtal mellan de 16 kommunerna i
Vämland.

1  §  Avtalsparter
Avtalets parter utgörs av foljande kommuner:
- Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad,
Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby, Arjäng,
Amål.

2  §  114ålsättning
Målsättningen är att gemensamt stärka och utveckla hela området till en
attraktiv gymnasieregion där den enskilde eleven fritt kan välja bland ett
brett utbud av utbildningar med hög kvalitet.

3  §  Syfte
Detta samverkansavtal syftar till att möjliggöra för sökande elever:
- att lättare få sitt förstahandsval av program och skola tillgodosett.
- att fritt få välja mellan de program (till år 1) som erbjuds inom

samverkansområdet och bli mottagna i första hand.
att söka Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) inom

Värmlands län och Amåls kommun.

4  §  Definitioner
Program. Med program avses i detta avtaI gymnasieskolans natione1la
program och s•rskilda varianter inklusive nationella inriktningar och
profiler.
Introduktionsprogram handläggs i särskild ordning.

5  §  Samverkan med Region Värmland
Samverkan sker genom Region Värmlands styrgrupp för
gymnasiesamverkan i Värmland. Ledamöterna består av en ordinarie
politiker samt en ersättare från respektive avtalspart. Ersättare har rätt att
närvara på styrgruppsmöten. Styrgruppen har minst fyra möten per
kalenderår. Ordförande och vice ordförande utses inom styrgruppen för
en mandatperiod. Styrgruppen fastställer årligen utvecklingsområden.
Planeringsorganet utgörs av förvaltningscheferna från respektive
avtalspart och föreslår årligen gemensamma utvecklingsområden for den
politiska styrgruppen. Planeringsorganet ansvarar för redovisning av
årlig statistik i enlighet med 8 §.

Varje kommun förvaltar det gemensamma samverkansavtalet och
Region Vämland biträder med samordning.



REGION VÄRMLAND 2012-11-30

6  §  Antagning
Respektive huvudman för gymnasieskolan ansvarar för antagning.

7 § Ekonomiska villkor och förutsättningar
Interkommunala ersättnin ar debiteras i enlighet med gemensam
beräkningsmodell. Grunden för beräkningsmodellen är att samma
principer som staten bestämmer för bidragsbelopp till fristående
huvudmän ska användas (exklusive moms). Samverkan ska ske mellan
kommunerna med syfte att långsiktigt likställa beräkningssätt och
kostnadsredovisning.

Besked om den interkommunala ersättningen för respektive
utbildningsplats (prislista) ska överlänmas av utbildningsanordnaren till
hemkommunen i samband med att beräkningen av bidragsbelopp till
fristående huvudmän lämnas till Skolverket och senast under januari
månad det år ersättningen gäller.

Ersättning (interkommunal ersättning) för en elev betalas av den
kommun där eleven är folkbokförd avseende den period (månadsvis)
som faktureringen sker för. Avstämning skall göras den 15:e varje
månad och fakturering ska ske månadsvis. Fakturering för månaderna
juli och augusti sker i september. Elevförteckning bifogas fakturan

För utbildning som är kortare än ett läsår, eller börjar vid annan tidpunkt
än ordinarie terminsstart, räknas de elever som finns i kursen 21 dagar
efter kursstart.

För elever på nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) betalar den
kommun där eleven är folkbokförd den ersättning till
utbildningsanordnaren som Riksidrottsförbundet rekommenderar.

Försäkringar. Huvudmannen svarar för elevens olycksfalls- och
ansvarsförsäkringar.

Resor och inackorderin . Folkbokföringskommunen svarar för
kostnaden för resor mellan bostad och skola och/eller eventuellt
inackorderingstillägg. Huvudmannen svarar för resor inom utbildningen.

8 § Uppföljning och utvärdering
Årligen skall samverkansparterna följa upp och utvärdera av styrgruppen
framtagna utvärderingsområden såsom:

- elevströmmar
- grad av tillgodosedda förstahandsval

diw
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REGION VÄRMLAND 2012-11-30

9  §  Giltighetstid
Avtalet avser verksamheten från och med höstterminen 2013. Avtalet
gäller fr o m den 1 januari 2013 och tillsvidare med 18 månaders
uppsägningstid. Uppsägningsdatum är den 1 januari.
Om parterna beslutar att avveckla avtalet har dock elever som påbörjat
utbildningen sin lagstadgade rätt att fullfölja denna i den kommun där
man påbörjat den.

Om en avtalspart beslutar att säga upp sin del i samverkansavtalet har
dock elever som påbörjat utbildningen sin lagstadgade rätt att fullfölja
denna i den kommun där man påbörjat den. Uppsägningsdatum enligt
ovan, den 1 januari.

Revideringar av innehåll i avtalet föreslås av styrgruppen och beslutas i
respektive avtalskommun.

10  §  Ärende om tvist
Om tvist uppstår gällande tolkning av avtalet skall parterna gemensamt
försöka fmna en lösning.
Om detta skulle misslyckas överlämnas problemet till Region Värmlands
styrelses arbetsutskott att som skiljenämnd besluta i frågan.

Detta avtal har upprättats i 17 exemplar varav kommunerna erhållit var
sitt exemplar.



REGION VÄRMLAND 2012-11-30

Arvika  kommun

Namnteckning

Namn örtydligande

Ordf

Filipstads kommun Forshaga kom

., / ,..•/ t — :_i_e-:/./ / ,----)

NamntecKning Namnteckning

< (1 „--etIA_A- .  
----, ..........

...,----7

) \, :f( '-c-rtt ' crcy,)1 C '

Namnförtjdligande ( Namnförtydligande

.-2 c6/6'
/

Ordf i:

 *-7
Ordf i: ' å 6.1,

Grums kommun Hagfors kommun

N nteckning Namnteckning

rloi 1oll r e ve 17/4;
N mnförlydligan e Narnnförtydligande

Orrlf 1. 0 51,1kCillitL"-- Ordf

Karlstads och Hammarö kommuner

amnteckning

c.-WA  55c \

Namnförtydligande

 • 

Ordf

Eda kommun

G4t65'..c-c-c
Namnteckning

../1  • k
Namnförtydligande

Ordf /C-A(//'. (

trr •

Namnteckning

Namnförtydligande

Ordf

(-2; ,2-----



REGION VÄRMLAND

Kils kommun
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Sunne kommun
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Förändringar av prognos
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Prognos - elever gymnasiesärskola
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Nätverksarbetet (ansvarig Christine Andersson)

• Senaste mötet 18/12. Två möten är inbokade under våren.
• Arbetat med prognoser och rutiner.
• Årshjul och blanketter för övergång grundsär till gymnasiesär är uppdaterade

(publiceras vecka 8)

• Nästa möte: rutiner för "Hemkommunens uppföljningsansvar" samt "Misstanke om fel
skolform"

• Aktuella kontaktlistor gällande vilka som har delegation på mottagande av elever i
särskolan, ansvariga skolledare samt eventuella samordnare.

• Planerad organisation i respektive kommun

KARLSTAD.SE
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