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Fördjupad samverkan mellan gymnasieutbildningarna i 
4M  

Förslag till beslut 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att uppdra till 
utbildningsförvaltningen: 

1. att utreda möjligheten till samverkansavtal mellan
kommunerna inom program som inte finns att erbjuda i
hemkommunen

2. att se över vilka konkreta samarbeten som kan införas på
program- och inriktningsnivå redan idag.

3. att inventera arbetsmarknadens behov gemensamt samt
föreslå rutiner för hur detta ska ske regelbundet.

4. att föreslå hur de olika gymnasieskolornas programråd kan
samverka kommunöverskridande.

5. Uppdraget ska återredovisas i september 2022.

Beskrivning av ärendet 
Sedan 2020 har de politiska nämnderna med ansvar för gymnasieutbildning i 4 M-
kommunerna, Västerås, Eskilstuna, Enköping och Strängnäs, haft en dialog om 
hur samarbetet mellan kommunerna kan utvecklas. Utredningsuppdrag har lagts till 
respektive förvaltning som har återrapporterats till nämnderna. 

Diskussionerna mellan nämndordförandena har fortsatt om hur samarbetet ska 
fördjupas och resultera i konkreta resultat som gynnar våra elever, utbildningar och 
tillgodoser arbetsmarknadens behov i vår region. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att uppdra till 
utbildningsförvaltningen: 

1. att utreda möjligheten till samverkansavtal mellan
kommunerna inom program som inte finns att erbjuda i
hemkommunen

2. att se över vilka konkreta samarbeten som kan införas på
program- och inriktningsnivå redan idag. Till exempel
utlåning/uthyrning av dyrare studiematerial, tex fordon, eller
låna undervisningslokaler av varandra där egna lokaler saknas
för specifika moment. (En sådan analys bör alltid göras innan
beslut tas om nya större investeringar). Vilka kursmoment kan
klaras av i grannkommunen? Vilka kompetensbehov kan lösas



   

  
  

 

 

genom samarbeten? 
 

3. att inventera arbetsmarknadens behov gemensamt samt 
föreslå rutiner för hur detta ska ske regelbundet. Vilka behov 
uppfylls gemensamt? Vilka utbildningar saknas helt i regionen 
4 M men där det finns ett behov av arbetskraft? 
 

4. att föreslå hur de olika gymnasieskolornas programråd kan 
samverka kommunöverskridande. Vi är en gemensam 
arbetsmarknadsregion, bör avspegla sig i programråd 
etcetera. 
 

5. Uppdraget ska återredovisas i september 2022. 
 

 

 

Mats Flodin (M) 
Ordförande 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 

__________ 
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