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Kompetensnämnden

Dnr Kon 2016/127
Rekommendation till programpriser och strukturtillägg 2017 för nationella
program i gymnasieskolan
Förslag till beslut
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Kompetensnämnden godkänner Kommunförbundet Stockholms läns (KSL:s)
rekommendation till programpriser samt strukturtillägg 2017 för nationella
program i gymnasiekolan.

2

Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen för beslut och undertecknande enligt
KSL:s rekommendation.

Ärendet i korthet

I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om
eventuell justering av programpriserna efter förslag från KSL:s styrelse. KSL tar fram
underlag enligt fastställd beräkningsmodell och därtill gör KSL en politisk bedömning.
Efter samråd med kommunledningarna har KSL:s styrelse beslutat att rekommendera
samverkansområdets kommuner att anta föreslagen prislista. Den baseras på en
genomsnittlig ökning om 1,8 procent med hänsyn taget till kommunernas ekonomiska
förutsättningar. Det ger en uppräkning per nationellt program med mellan 1,7 - 2,0
procent.
Kompetensförvaltningen föreslår att Kompetensnämnden antar KSL:s rekommendation
och att ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen för beslut och undertecknande.
Handlingar
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Förvaltningens skrivelse, 2016-09-12
Rekommendation till programpriser och strukturtillägg 2017 för nationella
program i gymnasieskolan, Kommunförbundet Stockholms län (KSL/16/0051-8)

Sammanfattning

KSL har behandlat förslaget till uppräkning av programpriser vid träffar med kommunstyrelseordföranden den 31 maj, kommundirektörer den 20 maj samt strategiska
nätverket Utbildning den 12 maj.
KSL:s styrelse beslutade den 16 juni 2016 att rekommendera samverkansområdets
kommuner följande:
- att fastslå bifogad prislista för gymnasieskolan 2017 baserat på en genomsnittlig
uppräkning om 1,8 proceent.
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- att anta förslaget till uppräkning av strukturtillägg 2017 samt förslaget att uppräkning
avseende strukturtillägget sker på kalenderår. I uppräkningen av strukturtillägget tas
hänsyn till löneutvecklingen och lärverktyg (KPIx) vilket ger en vägd kostnadsökning
om 3,22 procent.
Ytterligare justeringar

Inför årets process har KSL identifierat ytterligare några frågor som gemensamma
beslut behöver fattas om. Det gäller punkterna nedan.
- att besluta att inrikningspriset avseende SA-medier, information och kommunikation,
BA-anläggningsfordon samt FT-transporter för tre årskurser fördelas på de två sista åren
för att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för huvudmännen och följa gymnasieförordningen
- att besluta att enas om förslaget om gemensam interkommunal ersättning när en elev
går i klass med hörselanpassning
- att besluta att enas om förslaget om gemensam interkommunal ersättning/
tilläggsbelopp för modersmålsundervisning för att skapa enlighet i regionen. För Järfälla
kommuns del innebär detta en kostnadsökning på 350 tkr. Förslaget ersätter tidigare
överenskommelse om riktlinjer för tilläggsbelopp.
Kostnadsutvecklingen för strukturtillägget behöver också beaktas i samband med
uppräkningen av programpriserna.
Programpengen och strukturtillägg hör ihop och påverkar varandra. De minskade
kostnaderna beror på att antalet elever som ligger under 200 i meritvärde har blivit färre
och utvecklingen behöver följas noga och kan kräva en justering av modellen framöver.
KSL:s kansli har i uppdrag att under året ta fram ett förslag till modell för uppföljning
av strukturtillägget och dess effekter, både gällande kvalitet och kvantitet.
Samtliga punkter ovan beskrivs i bilagt PM (KSL/16/0051-8) från KSL.
Slutsatser

Enligt förvaltningens bedömning är KSL:s förslag till genomsnittlig uppräkning för år
2017 med 1,8 procent rimligt med hänsyn taget till kommunernas ekonomiska
förutsättningar.
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att Kompetensnämnden antar KSL:s
rekommendation till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2017 för
nationella program i gymnasiekolan. Ärendet skickas därefter vidare till
kommunstyrelsen för beslut och undertecknande enligt KSL:s rekommendation.
Kommunernas beslut avseende uppräkning av programpriser och strukturtillägg (inkl.
förslag till prislista 2017) ska vara fattade senast den 30 november 2017.
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