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2016-04-11
Kompetensnämnden

Dnr Kon 2016/44
Reviderat avtal för Gymnasieantagningen Stockholms Läns tjänster
Förslag till beslut

1

Kompetensnämnden godkänner Kommunförbundet Stockholms län (KSL)
styrelses förslag att anta reviderat avtal med KSL avseende Gymnasieantagning
Stockholms Läns tjänster

2

Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen för beslut och undertecknande enligt
KSLs rekommendation.

Ärendet i korthet

En revidering har genomförts av avtal mellan KSL och kommunerna som reglerar
Gymnasieantagningen Stockholms läns verksamheter och dess tjänster. De tjänster som
omfattas enligt detta avtal är, kommunernas antagningskansli för gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år, tjänsten
gällande administrativ drift av Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) och operativa
uppdrag som beslutats genomföras inom ramen för den gemensamma gymnasieregionen.
Syftet med revideringen är att skapa tydlighet kring innehållet i tjänsternas uppdrag och
tydliggöranden i den roll- och ansvarsfördelningen som föreligger mellan Gymnasieantagningen och kommunerna. En enhetlig finansieringsmodell med avgift beräknad på
antal folkbokförda i kommunen, även gällande Ungdoms- och elevdatabasen, har varit
en utgångspunkt vid revideringen.
Handlingar
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Förvaltningens skrivelse, 2016-03-09, Dnr Kon 2016/44
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Rekommendation, Reviderat avtal för Gymnasieantagningen Stockholms Läns
tjänster 2016-02-25
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Promemoria 2016-02-25
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Avtal, Gymnasieantagningen Stockholms Läns tjänster och uppdrag.
Dnr KSL/15/0058-11

Kompetensförvaltningen
Kompetensförvaltningen
Maja Jansson
Telefon: 08-580 283 88

Besöksadress: Posthuset plan 1
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
E-post: utbildningsnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082
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Bakgrund

KSL:s styrelse beslutade vid sammanträde den 25 februari 2016 att rekommendera
kommunerna i länet, Håbo kommun och Gnesta kommun att anta reviderat avtal med
KSL avseende Gymnasieantagning Stockholms Läns tjänster.
KSL skickade utkast till avtal i december 2015 med önskemål om synpunkter. De
synpunkter som kommit in har i första hand handlat om förtydliganden i
uppdragsbeskrivningen och bilagorna till avtalet och har tagits i beaktande för tillägg
och justeringar.
Frågan har också tagits upp på kommundirektörs-, kommunstyrelseordförande- och
förvaltningschefsmöten.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunernas antagningskansli

För kommunernas antagningskansli föreslås en avgift på 520 kr/år per antal 16 åringar
folkbokförda i kommunen under 2017 och 2018. Avgiften grundar sig på antalet 15
åringar som är folkbokförda den 31 december året före antagningsåret. Detta är samma
avgift som gällt sedan gymnasieantagningens verksamhet startade 2007. En översyn av
avgiften ska sedan genomföras i början av 2018. Detta med anledning av nytt
antagningssystem och tillhörande nytt avtal och kostnader från antagningsåret 2019.
Kostnader som är kopplade till kravställning, utveckling och implementering samt
övriga kostnader som härrör det förberedande arbetet med ett nytt antagningssystem
kommer att debiteras separat.
Utdebitering av kostnaden för tjänsten som kommunernas antagningskansli sker under
första kvartalet i respektive budgetår.
Vid ett eventuellt över- eller underskott i verksamheten kan det fördelas mellanparterna
i proportion till årlig avgift. Efter beslut i styrgruppen kan ett eventuellt överskott utöka
budgetramen i nästkommande verksamhetsår istället för att utbetalas.
Ungdoms- och Elevdatabasen, UEDB

Avgiften för ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) föreslås vara 48 kr/år per antal 17-,
18- och 19-åringar folkbokförda i kommunen till och med 2020. Inför 2021 kommer en
översyn av avgiften avseende UEDB att göras. Detta med anledning av att nuvarande
avtal med systemleverantör går ut. Intäkterna i den nya beräkningsgrund som föreligger
kommer inte att öka enligt preliminära beräkningar som KSL genomfört. Genom att ta
ut en kostnad per folkbokförda istället för den nuvarande modellen med beräkning per
elev uppnås en mer relevant kostnad mellan kommunerna då systemet hanterar och ger
stöd för samtliga ungdomar både i gymnasieskolan och utanför. Kostnaden kommer att
debiteras kommunen, inte kommunala eller fristående skolor.
Utdebitering av kostnaden för regional Ungdoms- och Databas, UEDB sker under första
kvartalet i respektive budgetår. Reglering av eventuellt över- eller underskott avräknas
per 2020-12-31 mellan de kommuner som ingår detta avtal. Från och med 2021 görs
avräkningen på samma sätt som för antagningskansliet.
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Slutsatser

Förvaltningen föreslår att kompetensnämnden antar KSLs rekommendation till nytt
reviderat avtal med KSL avseende Gymnasieantagningen Stockholms Läns tjänster.
Ärendet skickas därefter vidare till kommunstyrelsen för beslut och undertecknande
enligt KSLs rekommendation.

Annika Ramsell

Maja Jansson

Utbildnings- och
Arbetsmarknadsdirektör

Antagningsansvarig

I handläggningen av ärendet har även Kirsti Jolma deltagit.

Expedieras
Kommunförbundet Stockholms län

