Maj 2016
Samverkansavtal mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbottens län om
genomförande av gymnasieskolans naturbruksprogram vid Grans naturbruksgymnasium

Allmänt
Avtalet reglerar överenskommelsen mellan Norrbottens läns landsting och kommunerna i Norrbotten
om utbildningssamverkan inom gymnasieskolans naturbruksprogram vid Grans naturbruksgymnasium i
Öjebyn och därtill kopplad ersättning till landstinget.
Tidigare träffat avtal om skatteväxling gäller även fortsatt.
Det tidigare samverkansavtalet upphör att gälla.(Uppsagt av NLL 2015)

Avtalsområde
Avtalet omfattar utbildningar inom naturbruksprogrammet i gymnasieskolan.
Eleverna utbildas vid Grans Naturbruksgymnasium i Öjebyn.

Landstingets ansvar
Landstinget är huvudman och anordnare av programmet och ska:
 Ansvara för driften av Grans naturbruksgymnasium.
 Tillhandahålla internat för eleverna i möjligaste utsträckning.
 I samverkan med kommunerna informera om Naturbruksprogrammet.
 Följa de bestämmelser som gäller för utbildningsområdet och som regleras av lagar, avtal och
förordningar.




Kommunernas ansvar
I samverkan med landstinget informera om Naturbruksprogrammet
Samverka med Piteå kommun kring antagning enligt gällande rutiner som finns för
gymnasiesamverkan i länet.
Följa de bestämmelser som gäller för utbildningsområdet och som regleras av lagar, avtal och
förordningar.

Samråd
Det är parternas uppfattning att utbildningen inom naturbruksområdet är en av stor regional betydelse,
en uppfattning som delas av naturbruksnäringarna. För samråd i övergripande eller principiella frågor
inom naturbruksprogrammet finns ett samrådsorgan med representanter från landstinget, kommunerna
och näringarna. Samrådsgruppen ska träffas minst en gång per år där bland annat kvalitetsfrågor på
Naturbruksprogrammet vid Grans Naturbruksgymnasium, Öjebyn, ska tas upp till dialog.
Sammankallande i samrådsgruppen är landstinget.
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Sammansättningen är:





Norrbottens läns landsting
Kommunförbundet Norrbotten
Kommunernas gymnasieskolor
Naturbruksnäringarna

2 repr, 1 politik och 1 tjänsteman
2 repr, 1 politik och 1 tjänsteman
3 repr, Piteå, Kalix respektive Lapplandsgymnasium
1 representant från Programråden i Piteå.

Ekonomisk ersättning
Elevkostnaden ska följa den av Skolverket fastställda riksprislistan för gymnasieskolans
naturbruksprogram och debiteras utifrån elevantal 15 februari och 15 oktober enligt det rikspris som
gäller vid debiteringsdatum.

Avtalstid och dess form
Avtalet gäller från och med 2016-08-01 och till 2017-08-01.
Diskussioner pågår mellan Piteå kommun och Norrbottens läns landsting om övertagande av
huvudmannaskapet för naturbruksgymnasiet och ett eventuellt övertagande av verksamheten från och
med 2017-08-01.
Om Piteå kommun inte tar över verksamheten från 2017-08-01, kan nytt avtal bli aktuellt att utforma för
de elever som ska slutföra utbildningen.

Avtalets giltighet
Avtalet giltighet förutsätter godkännande av landstinget och kommunerna i Norrbotten. För samordning
av kommunerna ansvarar Norrbottens Kommuner

För Norrbottens läns landsting

För Norrbottens kommuner

Luleå den………………….2016

Luleå den………………….2016

………………………………….
Maria Stenberg
Ordförande landstingsstyrelsen NLL

………………………………….
Britta Flinkfeldt
Ordförande Norrbottens Kommuner
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