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Kompetensnämnden

Dnr Kon 2018/75
Rekommendation till programpriser och strukturtillägg 2018 för
nationella program i gymnasieskolan
Förslag till beslut

1

Kompetensnämnden godkänner Storsthlms (kommunerna i Stockholms län)
rekommendation till programpriser samt strukturtillägg 2019 för nationella
program i gymnasiekolan.

Ärendet i korthet

I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om
eventuell justering av programpriserna efter förslag från Storsthlms styrelse.
Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd beräkningsmodell och därefter gör
Storsthlm en politisk bedömning.
Efter samråd med kommunledningarna har Storsthlms styrelse beslutat att
rekommendera samverkansområdets kommuner att anta föreslagen prislista. Den
baseras på en genomsnittlig uppräkning för nationella program och strukturtillägg
om 1,8 procent med hänsyn taget till kommunernas ekonomiska förutsättningar.
Kompetensförvaltningen föreslår att Kompetensnämnden antar Storsthlms rekommendation.
Handlingar
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Förvaltningens skrivelse, 2018-08-30
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Rekommendation till programpriser och strukturtillägg 2019 för nationella
program i gymnasieskolan, Storsthlm (KSL/17/0093-7), inklusive bilagor

Bakgrund

Storsthlm har behandlat förslaget till uppräkning av programpriser vid träffar med
tjänstemannastyrgrupp gymnasieregion, ekonomidirektörer, kommundirektörer och
kommunstyrelseordförande.
Storsthlms styrelse beslutade den 13 juni 2018 att rekommendera
samverkansområdets kommuner följande:

Kompetensförvaltningen
Carina Karlsson
Verksamhetsledare och projektledare Bas Barkarby
Telefon: 0858022902
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att fastslå bifogad prislista för gymnasieskolan 2019 baserat på en genomsnittlig
uppräkning om 1,8 procent.



att anta förslaget till uppräkning av strukturtillägg 2019 på 1,8 procent. I
uppräkningen av strukturtillägget tas hänsyn till lärarlöneutvecklingen och
lärverktyg (KPIF) vilket ger en vägd kostnadsökning om 3,53 procent.



ersättning för Introduktionsprogrammet – programinriktat individuellt val
(IMPRO) ska utgå ifrån det programpris som finns för det yrkesprogram som det
programinriktade individuella valet är inriktat mot. Uppräkning har gjorts även
för detta program på samma sätt som ovan.

Barnkonsekvensanalys

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Ja, beslutet berör gymnasieungdomars utbildning.
Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Beslutet innebär att Järfälla kommun ingår i samverkansavtalet som möjliggör för
Järfällaungdomar att söka fritt i Stockholms län.
Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
Nej, ärendet har endast behandlats av förvaltningen.
Ekonomiska konsekvenser

Samtliga index från SCB som ingår i beräkningsmodellen, lärarlöner, övriga
kommunala löner inom gymnasieskolan, lokaler, KPIF och livsmedel ger en vägd
kostnadsökning på gymnasieskolan mellan 2017 och 2018 på 3,26 procent.
Kostnadsökningen för gymnasieskolorna kommer att innebära nödvändiga
effektiviseringar.
Enligt förvaltningens bedömning är Storsthlms förslag till genomsnittlig uppräkning
för år 2019 med 1,8 procent rimligt med hänsyn taget till kommunernas ekonomiska
förutsättningar.
Slutsatser

Komptensförvaltningen föreslår att Kompetensnämnden antar Storsthlms rekommendation till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2019 för nationella
program i gymnasieskolan.
Kommunen ombeds meddela sitt ställningstagande genom att sända in
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm senast 1 december 2018.
Kommunen fattar beslut enligt gällande delegationsordning.
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Annika Ramsell
Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
Carina Karlsson
Verksamhetsledare och projektledare
Bas Barkarby
Expedieras: Storsthlm
Kommunstyrelsen, för kännedom

