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2018-08-30

Kompetensnämnden

Dnr Kon 2018/89
Priser för introduktionsprogram och gymnasiesärskolan, som inte
omfattas av samverkansavtalen inom Storsthlm, för år 2019
Förslag till beslut

1

Kompetensnämnden antar priser för introduktionsprogram och
gymnasiesärskola för 2019, enligt förvaltningens förslag.

Ärendet i korthet

Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen – förutom programinriktad
individuellt val - omfattas för närvarande inte av länsprislistan utan elevpengen
fastställs av nämnden.
Den genomsnittliga prishöjningen i länsprislistan för 2019 är 1,8 procent.
Priserna för samtliga program och gymnasiesärskolan som ej innefattas av
samverkans avtalet har räknats upp med motsvarande länsprislistans höjning.
Handlingar

1

Förvaltningens skrivelse, 2018-08-30

Bakgrund

Storsthlms gemensamma länsprislista gäller för de nationella programmen och
introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val. Fyra av introduktionsprogrammen (språkintroduktion, preparandutbildning, yrkesintroduktion, individuellt
alternativ) och gymnasiesärskolan omfattas för närvarande inte av länsprislistan utan
elevpengen fastställs av nämnden. I budgeten till 2019 har förvaltningen föreslagit att
ramen justeras enligt länsprislistan uppräkning om 1,8 procent.

Kompetensförvaltningen
Carina Karlsson
Verksamhetsledare och projektledare Bas Barkarby
Telefon: 08-580 22902

Besöksadress: Vasaplatsen 9-11
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00
Webbplats: www.jarfalla.se
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Priser för introduktionsprogram och gymnasiesärskola 2019, Järfälla kommun

Förkortning av
programmet
IMIND
IMIND
särskild
IMPRE

Namn på
programmet
Individuellt
alternativ
Individuellt
alternativ,
särskilda behov
Preparandutbildning

Belopp kr
per elev/ 2018
146 736

Belopp kr
per elev/ 2019
149 377
(nuvarande priset + 1,8 %)

Förhandlas utifrån varje
enskild elev

Förhandlas utifrån
varje enskild elev

124 321

126 559
(nuvarande priset + 1,8 %)

IMYRK

Yrkesintroduktion

( enligt Stockholms prislista
yrkesintroduktion vård
2017+1,8%)
Om priset på utbildningen
som eleven sökt sig till
överstiger detta förhandlas
priset med mottagande
kommun.

IMSPR

Språkintroduktion

138 949

136 492

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

126 711

128 992
(nuvarande priset +1,8 %)

Gymnasiesärskolan

349 000
Enligt riksprislistan, som
fastställs av Skolverket i
januari varje år.

Gymnasiesärskolan
Individuella
programmet

Samma som ovan
+ Tilläggsbelopp

Kommentarer:

För de elever som har behov av ytterligare resurser så beviljas det efter sedvanlig
prövning av tilläggsbelopp.
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.
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Slutsatser

Förvaltningen föreslår att Kompetensnämnden antar de föreslagna priserna för
introduktionsprogram och gymnasiesärskola för 2019 enligt förvaltningens förslag.

Annika Ramsell
Utbildnings- och
arbetsmarknadsdirektör

Expedieras
Kommunstyrelsen, för kännedom

Carina Karlsson
Verksamhetsledare och projektledare
Bas Barkarby

