
 

1 

 

Riktlinjer för samverkansavtal avseende 
gymnasieutbildning på kommunala skolor 
utanför samverkansområdet 
  

Beslutsnivå- och datum  Utbildningsnämnden 2016-06-16 
Diarienummer 2016UTN/0167 
Reviderat - 
Lagstadgat styrdokument Skollagen  
Ersätter styrdokument - 
Uppföljning I samband med nya bestämmelser eller rättspraxis  
Ansvar Utbildningsnämnden 

Inledning 
Enligt skollagen (2010:800) ansvarar varje kommun för att ungdomarna i kommunen erbjuds 
gymnasieutbildning av god kvalitet. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på 
dessa ska så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. 

Syfte och omfattning 
Riktlinjerna tydliggör under vilka omständigheter ungdomar kan studera utanför 
samverkansområdet. 

Samverkansområde Stockholms län och Håbo kommun 
Alla kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun i Uppsala län har bildat ett 
samverkansområde och skrivit samverkansavtal om samtliga nationella program vid de 
kommunala gymnasieskolorna i dessa kommuner. För en elev som bor i en kommun i 
Stockholms län eller i Håbo kommun är det möjligt att på lika villkor söka, bli mottagen och 
antagen till alla nationella program i hela detta samverkansområde. Särgymnasieskolornas 
program ingår inte i samverkansavtalet.  
 
Värmdö kommuns gymnasieelever kan tas emot som sökande i första hand till samtliga 
programinriktade individuella val i Danderyd, Ekerö, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, 
Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Tyresö, Upplands-
Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Österåker och Stockholms läns 
landsting samt som sökande i första hand till vissa yrkesintroduktionsprogram.  
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Samverkansavtal avseende gymnasieutbildning på skolor 
utanför befintligt samverkansområde 
 
1. Vid gymnasieantagning till kommunala gymnasieskolor kan elever bli mottagna i första och 
andra hand. Vid bedömning av om en elev ska bli mottagen i första eller andra hand ska 
hänsyn endast tas till nationellt program och inriktning.  
 
2. En elev från Värmdö kommun ska i första hand gå på en utbildning eller program inom 
samverkansområdet om utbildningen erbjuds där. Eleven blir då förstahandsmottagen och har 
rätt till inackorderingstillägg. Hemkommunen är skyldig att ersätta den anordnande 
kommunens självkostnad för utbildningsplatsen, så kallad interkommunal ersättning. 
 
3. Ett samverkansavtal med annan anordnarkommun upprättas för samtliga elever som söker 
till nationell idrottsutbildning. Eleven blir då förstahandsmottagen och har rätt till 
inackorderingstillägg. Hemkommunen är skyldig att ersätta den anordnande kommunens 
självkostnad för utbildningsplatsen, så kallad interkommunal ersättning. 
 
4. Det samverkansavtal som upprättas ska följa Sveriges kommuner och landstings mall 
Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning.  
 

Uppföljning 
Utbildningskontoret ansvarar för att riktlinjerna följs upp och eventuellt revideras i samband 
med att nya nationella bestämmelser införts eller att ny rättspraxis tillkommit. 
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