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Kompetensnämnden

Dnr Kon 2016/168
Priser för introduktionsprogram – förutom Programinriktat individuellt
val - och gymnasiesärskola 2017, Järfälla kommun
Förslag till beslut

1

Kompetensnämnden antar priser för introduktionsprogram – förutom
Programinriktat individuellt val - och gymnasiesärskola för 2017 enligt
förvaltningens förslag och ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen för
beslut.

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 2017 är 1,8 %.
Priset för Språkintroduktion och Individuellt alternativ har räknats upp med
motsvarande länsprislistan höjning.
När det gäller priset för individuellt alternativ, särskilda behov, yrkesintroduktion
och preparandutbildning har förvaltningen gjort en bedömning att priset behöver
justeras för att motsvara de faktiska kostnaderna och för att ligga i nivå med
Stockholm och andra kommuner i länets. Detta innebär en kostnadsökning på 1 200
tkr som nämnden äskar resursförstärkning för i budget 2017.
I budgeten till 2016-17 har förvaltningen föreslagit att ramen justeras när
länsprislistan för 2017 är fastställd.
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Bakgrund

Fler elever än tidigare år saknade vid skolstarten 2016 skolplacering på ett
gymnasieprogram i länet. Bland de ej antagna återfanns såväl behöriga som
obehöriga elever och kommunen har haft väldigt svårt att få ut elever på
introduktionsprogrammen.
Anledningarna till detta läge är flera. Elevkullarna växer, den stora migrationen har
lett till fler ungdomar på gymnasiet än man tidigare kunnat se i statistiska prognoser.
Samtidigt som många skolor skurit ned sin verksamhet under de senaste åren.
Detta medförde i somras att förvaltningen inte kunde placera Järfälla elever i andra
kommuner och friskolor enligt den prislista som Järfälla hade. Framför allt gällde det
för elever som sökt sig till Yrkesintroduktion. För att kunna erbjuda eleverna plats på
den utbildning de valt tvingades förvaltningen anta enligt respektive kommuns
prislista.
Andelen elever som lämnar Språkintroduktion utan full behörighet och går vidare till
Yrkesintroduktion har ökat markant och gjort att konkurrensen på platserna hårdnat
och priserna på introduktionsprogrammen ökat.
I dagsläget har kommunen fortfarande ett tiotal elever som saknar skolplacering,
detta trots att kommunen ordnat speciallösningar såsom studier inom
vuxenutbildning eller distansstudier i väntan på start av Individuellt alternativ vid
Järfälla gymnasium.
Elevgruppen inom Individuellt alternativ har stora och olika typer stödbehov. Många
har neuropsykiatriska funktionshinder och är utåtagerande medan andra har stora
brister i det sociala samspelet och har en långvarig skolfrånvaro bakom sig. Vissa
lever i komplicerade hemförhållanden och andra är svagbegåvade, kriminella eller
drogberoende.
En svår elevgrupp som tillkommit inom introduktionsprogrammen sedan skollagen
skärptes 2010 är gruppen svårt autistiska elever som saknar diagnosen
utvecklingsstörning. Denna elevkategori är i behov av ett liknande stöd som det som
erbjuds inom särskolan och är mycket resurskrävande och därför har priserna höjts.
Många elever med behov av placering inom Individuellt alternativ har behov av
närhet till skolan alternativt skolskjuts, och när förvaltningen hittar placeringar till
dem på andra skolor i länet tillkommer ofta stora kostnader för skolskjuts. Det är
angeläget att denna elevkategori kan erbjudas god utbildning i Järfällas egen regi och
att skolan har rimliga ekonomiska resurser till detta.
Om elevens behov av stöd är så omfattande att skolan behöver sätta in extraordinära
stödinsatser kan skolan ansöka om att få extra ersättning utöver prislistan.
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Förkortning av
programmet
IMIND
IMIND
särskild
IMPRE

Namn på
programmet
Individuellt
alternativ
Individuellt
alternativ,
särskilda behov
Preparandutbildning

Belopp kr per/elev
2016
133 464

Belopp kr
per elev/ 2017
144 141
(nuvarande priset + 1,8 %)

133 464
98 618

Förhandlas utifrån varje
enskild elev
122 123
(enligt Stockholms prislista
2016 +1,8 %)

IMYRK

IMSPR

Yrkesintroduktion,

Språkintroduktion

Pris för resp.
nationellt program
+ tillägg 3 171 per
ämne

122 270

134 079
(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 %

Gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan
Individuella
programmet

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

Kommentarer:

Priserna har differentierats och justerats för att motsvara de faktiska kostnaderna.
Det har varit svårt att uppräkna den totala ökningen. Förvaltningen har grundat sitt
antagande på de underlag som uppkommit i diskussioner och på möten med andra
kommuner i länet.
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.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan har kundval. Pengen för gymnasiesärskolan är enligt
riksprislistan som fastställs av Skolverket i januari 2017.
Pengen för Individuella programmet inom gymnasiesärskolan är behovsprövad och
kostnaden per elev varierar mycket. Därför föreslås inga belopp.

4(4)
Slutsatser

Förvaltningen föreslår att Kompetensnämnden antar de föreslagna priserna för
introduktionsprogram och gymnasiesärskola för 2017 enligt förvaltningens förslag
och ärendet skickas till kommunstyrelsen för beslut.

Ekonomiska konsekvenser

Justering av prislistan för Introduktionsprogrammet innebär en kostnadsökning på
1 200 tkr som nämnden äskar resursförstärkning för i budget 2017.

Annika Ramsell
Utbildnings- och
Arbetsmarknadsdirektör
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Järfälla vägledningscentrum

Kirsti Jolma
Verksamhetschef

