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Samverkansavtal med Vårgårda kommun om
gymnasiesärskola
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen i Vårgårda kommun har den 24 februari 2021 beslutat att tillsvidare inte
anta några elever till gymnasiesärskolan på den kommunala gymnasieskolan
Sundlergymnasiet samt att undersöka möjligheten att teckna ett samverkansavtal med
Alingsås kommun kring gymnasiesärskola. Beslut bifogas tjänsteskrivelsen.
Förfrågan om möjlighet att teckna samverkansavtal han inkommit till kultur- och
utbildningsförvaltningen.

Förvaltningens yttrande
Enligt 18 kap. 4 § skollagen (2010:800) ska utbildningen i gymnasiesärskolan vara öppen för
ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till
gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Ungdomar som
tillhör gymnasieskolan målgrupp har rätt att bli mottagen i gymnasiesärskolan om
utbildningen påbörjas före utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Det
är ungdomens hemkommun som enligt 18 kap. 5 § skollagen ska pröva om sökande tillhör
målgruppen för gymnasiesärskolan. Varje kommun ansvarar för att alla ungdomar i
kommunen som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp erbjuds utbildning av god kvalitet i
gymnasiesärskolan. Kommunen får erbjuda utbildning som den själv anordnar eller
utbildning som anordnas av en annan kommun enligt samverkansavtal med kommunen, 18
kap 27 § skollagen.
Vid ansökan till gymnasiesärskolan ska de elever som är hemmahörande i kommunen eller
inom samverkansområdet tas emot i första hand, 19 kap. 35 § skollagen. Även de elever
som söker till ett nationellt program som elevens hemkommun inte erbjuder själv eller genom
samverkansavtal ska tas emot i första hand, 19 kap. 36 § skollagen. Detta innebär att de
elever från Vårgårda som söker till ett nationellt program vid gymnasiesärskolan vid
Alströmergymnasiet ska tas emot i första hand även om samverkansavtal inte ingås mellan
kommunerna. Gällande individuellt program vid gymnasiesärskolan får en kommun ta emot
en elev från annan kommun om hemkommunen bedömt att eleven tillhör målgruppen för
individuellt program vid gymnasiesärskolan samt att kommunerna kommer överens om
ersättningen för utbildning. Genom att ingå samverkansavtal kan kommunerna tydliggöra
ansvar och ersättning för en längre period vilket skapar förutsättningar för en hållbar
planering för organisatoriska och pedagogiska förutsättningar.

Inom gymnasiesärskolan finns nationella program och individuellt program. Individuellt
program riktar sig till de elever som inte bedöms ha möjlighet att följa ett nationellt program.
Vid Alströmergymnasiet erbjuds fyra nationella program samt individuellt program.
Kultur- och utbildningsnämnden ingår i Göteborgsregionens samverkansavtal kring nationella
program vid gymnasiesärskolan.
Idag studerar totalt åtta elever från Vårgårda vid gymnasiesärskolan vid Alströmergymnasiet.
Enligt Vårgårda kommun beräknas en-två elever påbörja gymnasiesärskoleutbildning årligen
de kommande fem åren.
Förvaltningen har i dialog med Vårgårda kommun upprättat förslag till samverkansavtal.
Förslag biläggs denna tjänsteskrivelse.
Ekonomisk bedömning
Enligt förslag till samverkansavtal åtar sig Vårgårda kommun att svara för samtliga kostnader
för de elever från Vårgårda kommun som antas till gymnasiesärskolan vid
Alströmergymnasiet.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att ingå samverkansavtal med Vårgårda kommun
kring gymnasiesärskola.
Kultur- och utbildningsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att underteckna föreslaget
samverkansavtal.
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Verksamhetschef utbildning, ekonomienheten
Vårgårda kommun
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