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2017-11-29
Kompetensnämnden

Dnr Kon 2017/114
Förslag till detaljbudget för kompetensförvaltningen och verksamheterna samt fastställande av priser för introduktionsprogrammen och
gymnasiesärskola
Förslag till beslut

Kompetensförvaltningens förslag
1

Detaljbudget för 2018 godkänns.

2

Investeringsbudet för 2018 med 1 130 tkr godkänns.

3

Kompetensnämnden antar priser för introduktionsprogram och gymnasiesärskola för 2018 enligt förvaltningens förslag.

Ärendet i korthet

Med utgångspunkt från den budget som fullmäktige har fastställ den 20 november
2017 har förvaltningen tagit fram ett förslag till detaljbudget för kompetensförvaltningen.
Tre av introduktionsprogrammen (språkintroduktion, preparandutbildning, individuellt alternativ) och gymnasiesärskolan omfattas för närvarande inte av länsprislistan utan elevpengen fastställs av nämnden. I budgeten till 2018 har förvaltningen
föreslagit att ramen justeras enligt länsprislistan uppräkning om 1,8 %.
Handlingar
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Kompetensförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-29
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Förslag till detaljbudget 2018 kompetensförvaltningen – bilaga 1
Fastställda mål – bilaga 2
Fastställd internkontrollplan – bilaga 3

Barnkonsekvensanalys

1.
2.

3.

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? Ja.
Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet? Beslut om
fördelning av resurser hos en verksamhet, påverkar barn och unga och de
resurser som är lagda bygger på att säkerställa de behov våra barn och unga
har, för att nå kunskapsmålen.
Har barn och unga fått uttrycka sin mening? Nej
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Förslag till priser för introduktionsprogram och gymnasiesärskola 2018, Järfälla kommun

Förkortning av
programmet

Namn på
programmet

IMIND

Individuellt
alternativ

IMIND
särskild
IMPRE

Individuellt
alternativ,
särskilda behov

Belopp kr
per elev/ 2017
144 141

Belopp kr
per elev/ 2018
146 736

(nuvarande priset + 1,8 %)

(nuvarande priset + 1,8 %)

Förhandlas utifrån
varje enskild elev

Förhandlas utifrån
varje enskild elev

122 123
124 321
Preparandutbildning (enligt Stockholms prislista
(nuvarande priset + 1,8 %)
2016 +1,8 %)
134 079

IMYRK

Yrkesintroduktion,

IMSPR

Språkintroduktion

(enligt Stockholms prislista
Yrkesintroduktion vård
2016 +1,8 %).
Om priset på utbildningen
som eleven sökt sig till
överstiger detta förhandlas
priset med mottagande
kommun.

124 471
(nuvarande priset +1,8 %)

136 492

(nuvarande priset + 1,8 %)
Om priset på utbildningen
som eleven sökt sig till
överstiger detta förhandlas
priset med mottagande
kommun.

126 711
(nuvarande priset + 1,8 %)

Enligt riksprislistan
Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan
Individuella
programmet

som fastställs av
Skolverket i januari.
Samma som ovan
+Tilläggsbelopp

För de program som saknas på prislistan ovan förhandlas priset utifrån varje enskild
elev. För de elever som har behov av ytterligare resurser så beviljas det efter
sedvanlig prövning för tilläggsbelopp.
Annika Ramsell
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör

Karin Mannström
Förvaltningsekonom

