
 

 

Samverkansavtal avseende naturbruksutbildning i 

Jönköpings län – revidering av överenskommelse 

 

Gällande samverkansavtal (från 2016-08-01) 
 

Förslag till reviderat samverkansavtal 
  

Bakgrund 

Region Jönköpings län är huvudman för natur-
bruksutbildningen i Jönköpings län i ett samver-
kansområde med länets 13 kommuner. I samver-
kansavtalet regleras förutsättningarna för hur reg-
ionen som entreprenör ska tillgodose behovet av 
utbildningar inom naturbruksprogrammet.  
 
 
 
 
Nuvarande avtal gäller till 2016-12-31. Avtalet kan 
förlängas efter gemensam överenskommelse med 
tre år i taget.  
 
2013 tecknades ett tilläggsavtal till samverkansav-
talet med anledning av utveckling av naturbruks-
utbildningarna. Tilläggsavtalet avsåg en revidering 
av punkt 6 Elevkostnad – ekonomisk reglering och 
trädde i kraft 2014-01-01. Ytterligare utveckling 
av naturbruksutbildningarna föranleder nu ett 
nytt tilläggsavtal. Detta tilläggsavtal ersätter det 
tidigare tilläggsavtalet.  
 
Till grund för det tidigare tilläggsavtalet ligger en 
utredning som genomfördes av regionen (dåva-
rande Landstinget). Utredningen heter Natur-
bruksutbildningen i Jönköpings län – Förutsätt-
ningar och inriktning inför 2013-2022. I enlighet 
med utredningens förslag (kapitel 6) kom länets 
13 kommuner och dåvarande Landstinget överens 
om att en fortsatt samverkan ska ske under minst 
en 10-årsperiod framåt. Denna överenskommelse 
är fortfarande aktuell.  
 
I tidigare lydelser anges Landstinget som avtals-
part. Med anledning av regionbildningen som ge-
nomfördes 2015-01-01 kommer Landstinget i 
detta tilläggsavtal att ersättas med regionen. 
 
Revidering sker i enlighet med nuvarande samver-
kansavtal punkt 2. Följande  
ändring av avtalet gäller från 2016-08-01.  

Bakgrund 

Region Jönköpings län är huvudman för natur-
bruksutbildningen vid Stora Segerstads Natur-
brukscentrum och Tenhults naturbruksgymna-
sium. Utbildningen samordnas och organiseras 
inom ett samverkansområde omfattande länets 
13 kommuner. I föreliggande samverkansavtal re-
gleras förutsättningarna för hur Regionen som hu-
vudman ska tillgodose behovet av länets utbild-
ningar inom naturbruksprogrammet.  
 
(Se punkt 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inför revidering av samverkansavtalet från den 1 
augusti 2016 har ett utredningsarbete och sam-
råd genomförts med länets kommuner om verk-
samhetsinriktningen de kommande åtta åren. 
Samrådets slutsatser om verksamhetsinrikt-
ningen bifogas detta samverkansavtal som en bi-
laga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

1. Parter 

1.1 Landstinget i Jönköpings län, nedan kallad 
Landstinget, organisationsnummer      232100-
0057, Box 1024, 55111 Jönköping. 
 
1.2 X kommun, nedan kallad Kommunen, or-

ganisationsnummer xxxxxx-xxxx, postnr kom-
munort. 

 

 

1. Parter 

1.1 Region Jönköpings län, nedan kallad Reg-
ionen, organisationsnummer 232100-0057, 
Box 1024, 551 11 Jönköping. 
 
1.2 X kommun, nedan kallad Kommunen, orga-

nisationsnummer xxxxxx-xxxx, postnr kom-
munort. 

 

2. Avtalshandlingar 

För avtalet gäller nedanstående hand-

lingar. Förekommer i handlingarna mot-

stridiga uppgifter gäller de, om inte om-

ständigheterna uppenbarligen föranleder 

annat, sinsemellan i följande ordning: 

1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal 
2. Detta avtal 
  
 

 

3. Verksamhetens innehåll (ny ly-

delse)  

Regionen ska ansvara för utbildning inom natur-
bruksområdet med fokus på gröna näringar för 
ungdomar och vuxna. Det innebär:  
 

 3-årigt nationellt program 

 Introduktionsprogram med två inrikt-
ningar: yrkesintroduktion samt program-
inriktat individuellt val 

 Gymnasiesärskola med två program: SMD 
– Skog, mark och djur samt individuellt 
program  

 Yrkeshögskola, yrkesvuxenutbildning och 
motsvarande  

 
 
Utbildningarna ska anordnas och genomföras i 
enlighet med de formella krav och målsättningar 
som anges i nationella styrdokument. Uppdrags-
verksamhet kan utföras inom ramen för detta av-
tal.  
 
Regionen finansierar projekt knutna till lands-
bygdsutveckling, det som även kallas kunskaps-
centrum.  
 
 

2. Verksamhetens innehåll 

 
Regionen ska ansvara för utbildning inom natur-
bruksområdet med fokus på gröna näringar för 
ungdomar och vuxna. Det innebär:  
 

 Naturbruksprogrammet. 

 Introduktionsprogram med två inrikt-
ningar: yrkesintroduktion samt programin-
riktat val. 

 Gymnasiesärskola med två program: Skog, 
mark och djur (SMD) samt individuellt pro-
gram.  

 
Skolorna kan även anordna yrkesvux, SFI och ef-
tergymnasiala utbildningar. 
 
Utbildningarna ska anordnas och genomföras i en-
lighet med de formella krav och målsättningar som 
anges i nationella styrdokument. Uppdragsverk-
samhet kan utföras inom ramen för detta avtal.  
 
 
Regionen finansierar projekt knutna till lands-
bygdsutveckling och de gröna näringarna, som ett 
led i att naturbruksskolorna även ska vara kom-
petenscentra för de gröna näringarna.  
 



 

 

4. Målsättning  

En tydlig samverkan mellan Landstinget och Kom-
munen ska utveckla en effektiv organisation, som 
ska erbjuda attraktiva utbildningar med hög 
kvalitet. Genom en     tydlig profilering och mark-
nadsföring samt kontinuerligt utvecklingsarbete 
ska länets naturbruksutbildningar vara ledande 
inom sina respektive områden. 
 

3. Målsättning 

En tydlig samverkan mellan Regionen och Kommu-
nen ska utveckla en effektiv organisation, som ska 
erbjuda attraktiva utbildningar med hög kvalitet. 
Genom en tydlig profilering och marknadsföring 
samt kontinuerligt utvecklingsarbete ska länets 
naturbruksutbildningar vara ledande inom sina 
respektive områden. 
 

5. Verksamhetens ledning 

Styrelse för naturbruksutbildningen är Lands-

tingsstyrelsens delegation för regional utveckl-

ing. 

 
Utvecklingsrådet är beredningsorgan för sty-

relsen och består av sex tjänstemän, tre re-

presentanter från länets kommuner och tre re-

presentanter från Landstinget. Ordförande i 

utvecklingsrådet utses av kommunerna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rådets uppgift ska vara att upprätta förslag till 

budget, planera för förändringar av  volym och 

inriktning samt i övrigt utveckla verksamheten i 

enlighet med fastställd målsättning. 

 
I samband med att utvecklingsrådet behandlar 

frågor om utbildningens inriktning,  årsbudget 

samt hur eventuella budgetavvikelser ska fördelas 

ska överläggningar mellan presidiet i Landstings-

styrelsens delegation för regional utveckling 

och presidiet i Primärkommunala nämnden äga 

rum. 

 

4. Verksamhetens ledning 

Styrelse för naturbruksutbildningen är Nämn-

den för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

 
 

Utvecklingsrådet utgör samverkansorgan mel-

lan Regionen och länets kommuner och består 

av tre representanter från länets kommuner 

och fyra representanter från regionen (skol-

chef, ekonomichef regional utveckling samt 

respektive skolas verksamhetschef). Ordfö-

rande i utvecklingsrådet utses av kommu-

nerna. 

 

En gång om året utökas utvecklingsrådet 

med presidierna i primärkommunal sam-

verkan (PKS) och Nämnden för arbetsmark-

nad, näringsliv och attraktivitet. 

 
Utvecklingsrådets uppgift ska vara att följa 

verksamheten, ge inspel i budgetprocessen 

och delta i arbetet med att utveckla verksam-

heten i enlighet med fastställd målsättning. 

 
 

 

6. Elevkostnad – ekonomisk reglering 

(ny lydelse)  

Kommunen ersätter regionen utifrån elevantal 
och riksprislista.  
 
Regionens åtagande har sin grund i att eleversätt-
ning under avtalstiden finansierar regionens själv-
kostnad baserad på en rationell organisation och 

5. Elevkostnad – ekonomisk reglering 

 
Kommunen ersätter Regionen utifrån elevantal 
och riksprislista, exklusive momskompensation.  
 
Regionens åtagande har sin grund i att eleversätt-
ningen under avtalstiden finansierar regionens 
självkostnad baserad på en rationell organisation 



 

 

utbildning av god kvalitet. Årliga över- och under-
skott balanseras till nästkommande år. Vid avta-
lets upphörande ska balanserat resultat regleras 
där kommunernas andelstal beräknas utifrån 
skatteunderlag. I övrigt gäller följande:  
 

• Avstämning av antal elever sker sju 
gånger per år (september, oktober, no-
vember, februari, mars, april och maj).  

• Fakturering utifrån avstämning sker i sep-
tember och februari. Justering sker i de-
cember för höstterminen och juni för vår-
terminen utifrån den avstämning av elev-
antal som genomförts under respektive 
termin.  

• Kapitaltjänstkostnader (avskrivning, 
ränta) beräknas enligt regionens regel-
verk.  

• Om behov av en minskad dimensionering 
av naturbruksprogrammet uppstår ska vid 
avyttring av fast egendom eventuell reali-
sationsvinst/förlust tillföras det balanse-
rade resultatet.  

 

och utbildning av god kvalitet. Årliga över- och un-
derskott balanseras till nästkommande år. Vid av-
talets upphörande ska balanserat resultat regleras 
där kommunernas andelstal beräknas utifrån skat-
teunderlag. I övrigt gäller följande:  
 

• Avstämning av antal elever sker sju gånger 
per år (september, oktober, november, 
februari, mars, april och maj).  

• Fakturering utifrån avstämning sker i sep-
tember och februari. Justering sker i de-
cember för höstterminen och juni för vår-
terminen utifrån den avstämning av elev-
antal som genomförts under respektive 
termin.  

• Kapitaltjänstkostnader (avskrivning, ränta) 
beräknas enligt regionens regelverk.  

• Om behov av en minskad dimensionering 
av naturbruksprogrammet uppstår ska vid 
avyttring av fast egendom eventuell reali-
sationsvinst/förlust tillföras det balanse-
rade resultatet.  

 
 

7. Marknadsföring – information om 

utbildning 

Marknadsföring och utbildningsinformation 

ska ske likvärdigt med övrig kommunal utbild-

ningsverksamhet. Naturbruksgymnasierna ska 

erbjudas möjlighet att medverka i kommu-

nens olika informationsaktiviteter. 

 

6. Marknadsföring – information om 

naturbruksutbildningen 

Marknadsföring och utbildningsinformation 

ska ske likvärdigt med övrig kommunal utbild-

ningsverksamhet. Naturbruksgymnasierna ska 

erbjudas möjlighet att medverka i kommu-

nens olika informationsaktiviteter. 

 

8. Omförhandling 

Part äger rätt påkalla omförhandling av avtalet 
om det under avtalstiden fattas politiskt beslut 
som väsentligt ändrar förutsättningarna för 
detta avtal. Vidare gäller att om parterna inte är 
överens, kan omförhandling ske även av annat 
skäl. 
 

7. Omförhandling 

Part äger rätt att påkalla omförhandling av avta-
let om det under avtalstiden fattas politiskt be-
slut som väsentligt ändrar förutsättningarna för 
detta avtal. 

9. Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 
2012 till och med den 31 december  2016. Avta-
let kan förlängs efter gemensam överenskom-
melse med tre (3) år i taget. Parterna ska två år 
före avtalstidens utgång vara överens om 
huruvida avtalet ska förlängas. 
 

8. Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2030. Därefter för-
längs samverkansavtalet med fyra års intervaller, 
om ingen part säger upp avtalet. Uppsägning av 
samverkansavtalet ska skriftligen meddelas sam-
verkansparterna, senast två år innan aktuell av-
talsperiod löper ut. 
 
 



 

 

10. Tvist 

Eventuell tvist angående tolkning eller till-

lämpning av detta avtal ska göras upp i sam-

verkan, behörigt organ är Läns-LAKO eller 

motsvarande. 

 
Om det finns svårigheter att lösa uppkom-

men tvist ska SKL:s juridiska enhet anlitas 

för att slita tvisten. Parterna ska dela kostna-

derna för SKL:s medverkan. 

 
 
 

9. Tvist 

Eventuell tvist angående tolkning eller till-

lämpning av detta avtal ska hanteras och lö-

sas i samverkan, behörigt organ är Kommu-

nalt Forum. 

 
Om det finns svårigheter att lösa uppkom-

men tvist ska SKR:s juridiska enhet anlitas. 

Parterna ska dela kostnaderna för SKR:s med-

verkan. 

 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
2022-xx-xx 
 
 
 

 
Maria Frisk, Regionstyrelsens ordförande 
 
 
 
 

 
Jane Ydman, Regiondirektör 
 
 
 
 
 

XX kommun 
2022-xx-xx 
 
 
 

 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
 
 
 

 
Namnförtydligande 
 
 
 
 

 
 Kommundirektör 
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