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Samverkansavtal avseende introduktionsprogram
Yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever samt
Programinriktat individuellt val mellan kommuner i
Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig
—

—

Finansieringsnämnden för utbildning beslut
1. Nämnden beslutar att Värmdö kommun till det befintliga
samverkansavtalet ska inkludera de valbara
introduktionsprogrammen i sa•rslda avtal mellan de kommuner,
som vill samverka om dessa utbildningar.
2. Nämnden tillskriver KSL med anledning av den korta framförhållningen som förevarit i samband med att avtal ska tecknas.
3. Förvaltningen ges i uppdrag att utvärdera ufallet i avtalet inför nästa
intagningsperiod.
Ärendebeskrivni ng
1 samband med tecknandet av det reviderade samverkansavtalet öppnades
möjligheter att även teckna ett tilläggsavtal gällande två av introduktions
programmen. Samverkansavtalet gällande de två introduktionsprogrammen
innebär att de elever, som kommer från kommuner som tecknat samverkans
avtal gäller som förstahandssökande. Det är en logisk utveckling av
samverkansavtalet. Grundidén bygger på största möjliga utbud och valfrihet
för våra ungdomar då de söker till gymnasiet. Kontoret föreslår därför
Finansieringsnämnden för utbildning att Värmdö kommun ska inkludera de
valbara introduktionsprogrammen i särskilda avtal mellan de kommuner,
som vill samverka om dessa utbildningar.
1 det nuvarande samverkansavtalet regleras inte de valbara introduktions
programmen. Dessa är fem till antalet. De införs samtidigt som den nya
gymnasieskolan börjar gälla, alltså hösten 2011. Syftet är att introduktions
programmen på ett bättre sätt än dagens system tillgodoser de olika behov
som elever utan behörighet till nationella program. Elevens hemkommun är
skyldig att erbjuda utbildning på introduktionsprogram för de elever som är
obehöriga till nationella program. Dock är hemkommunen inte skyldig att
erbjuda Programinriktat individuellt val, men har om kommunen så önskar
möjlighet att erbjuda även detta introduktionsprogram.
Paragrafen forklaras omedelbart justerad.

Yrkande och proposition
S-gruppen yrkar” att nämnden tillskriver KSL med anledning av den korta
framförhållningen som förevarit i samband med att avtal ska tecknas”, samt
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“att förvaltningen ges i uppdrag att utvärdera ufallet i avtalet inför nästa
intagningsperiod”.
Ordföranden ställer proposition om nämnden bifaller eller avslår yrkandet
och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Handlingar i ärendet
Utbildnings-, kultur- och äldrekontorets tjänsteskrivelse 2011-01-3 1
Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram programinriktat
individuellt val
Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram som anordnas för en
grupp elever
—
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