
 

 

Justeringar i slutgiltig version av samverkansavtal om 
naturbruksutbildning 2023–2026 
 

Justeringarna nedan, i kursiv stil, gjordes i den slutgiltiga versionen efter att 

synpunkterna på det remitterade förslaget beretts: 

Det remitterade förslaget Den slutgiltiga versionen 

2. Ekonomi, s. 5 

”Priserna för gymnasieskolans 

naturbruksprogram beräknas enligt 

gymnasieförordningens 13 kap. 3 § och...” 

2. Ekonomi, s. 5 

”Priserna för gymnasieskolans naturbruksprogram, 

och introduktionsprogram, beräknas enligt 

gymnasieförordningens 13 kap. 3 § och...” 

2. Ekonomi, s. 6 

”Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt 

plan kan studietiden förlängas efter dialog med 

hemkommunen, och regionen fakturerar då 

kommunen för den förlängda studietiden efter 

överenskommelse.” 

2. Ekonomi, s. 6 

”Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt 

plan kan studietiden förlängas efter dialog med 

hemkommunen.” 

[Att kommunens betalningsansvar fortsätter att gälla 

under förlängd studietid framgår av 3.3 Kommunens 

ansvar, i 6:e stycket, s. 9] 

3. Parternas ansvar, s. 9 

”Regionen ansvarar för extra anpassning och 

särskilt stöd till elever enligt vad som anges i 3 

kap. skollagen. I de fall en elev har behov av stöd 

utöver detta ska överenskommelse träffas mellan 

regionen och elevens hemkommun i varje enskilt 

fall.” 

3. Parternas ansvar, s. 9 

”Regionen ansvarar för extra anpassning och särskilt 

stöd till elever enligt vad som anges i 3 kap. 5 § 

skollagen. I de fall en elev har behov av ytterligare 

stöd, utöver detta, kan regionen och kommunen träffa 

en överenskommelse om tilläggsbelopp. Det kan 

exempelvis handla om kostnader för en 

elevassistent.” 

5. Avtalsvård, s. 10 

”Avtalet ska utvärderas efter två år, det vill säga 

med start i slutet av 2025.” 

5. Avtalsvård, s. 10 

”När detta avtal träder i kraft ska modellen med 

ersättning till kommuner för de elever som läser 

naturbruksutbildning utanför Västra Götaland 

utredas. Utredningen leds av Ledningsråd Naturbruk 

och ska lämna förslag på en modern och rättvis 

modell. Avtalet ska utvärderas i sin helhet efter två 

år, det vill säga med start i slutet av 2025.” 

 


