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TJÄNSTESKRIVELSE 

2019-10-19 

Utbildningskontoret 

Utbildningsnämnden 

Svar på Storsthlm:s, KSL kommunerna i Stockholms län, förslag till 

uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2019 inom 

gymnasieskolan 

Dnr: UN 18/79 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i Stockholms län, 

angränsande kommuner som anslutit sig samt Stockholms läns landsting, ska avtalsparterna 

årligen besluta om eventuell justering av programpeng för respektive utbildning efter förslag 

från Storsthlm:s, tidigare Kommunförbundet Stockholms län (KSL), styrelse. Storsthlm:s 

styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 13 juni att rekommendera samverkansområdets 

kommuner följande: 

1. Att fastslå prislista för gymnasieskolan 2019 baserad på en genomsnittlig uppräkning om

1,8 procent.

2. Att anta förslaget till uppräkning av strukturtillägg om 1,8 procent.

Utbildningskontoret föreslår att Utbildningsnämnden antar ovanstående förslag från Storsthlm:s 

styrelse.  

I den gemensamma prislistan finns från och med 2019 ett pris för naturbruksprogrammet, 

inriktning trädgård. Detta är dock baserat på en lärlingsutbildning. Det fristående 

Vackstanäsgymnasiet i Södertälje kommun har motsvarande program som skolförlagd 

utbildning. Programmet har tidigare år fått en ersättning som är betydligt högre än det i 2019 års 

prislista. Kontoret förslår därför att utbildningsnämnden beslutar följande:  

3. Att till STOSTHLM framföra att Naturbruksprogrammet, inriktning trädgård, vid det

fristående Vackstanäsgymnasiet bör ersättas i enlighet med Skolverkets riksprislistas

ersättning för program och inriktning.

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-19 

PM Svar på STORSTOHLM:s, KSL kommunerna i Stockholms län, förslag till uppräkning av 

programpriser och strukturtillägg 2019 inom gymnasieskolan 

Storsthlms rekommendation till programpriser och strukturtillägg 2019 för nationella program i 

gymnasieskolan 

Ärende 14
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Handläggare: Lena Henlöv 

Ledningsstrateg 

Staben 

Telefon (direkt): 08-523 022 02 

E-post: lena.henlov@sodertalje.se 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunförbundet Stockholms län 

Verksamhetschef gymnasiet 
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1. Bakgrund 

Enligt samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i Stockholms län, 

angränsande kommuner som anslutit sig samt Stockholms läns landsting, ska avtalsparterna 

årligen besluta om eventuell justering av programpriserna efter förslag från Storsthlm (tidigare 

kommunförbundet Stockholms län). Storsthlm:s styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 13 

juni att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta följande förslag:  

1. Att fastslå prislista för gymnasieskolan 2018 baserad på en genomsnittlig uppräkning om 

1,8 procent. 

2. Att anta förslaget till uppräkning av strukturtillägg om 1,8 procent.  

Samtliga ekonomiska ersättningar för gymnasieplatser inom samverkansområdet sker genom 

den gemensamma Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB).  I följande avsnitt beskrivs förslagen 

närmare tillsammans med förslag till ställningstagande till förslagen.  

1.1 Prislista för gymnasieskolan 2019 

1.1.1 Bakgrund 

I samverkansavtalet regleras ekonomiska förutsättningar och villkor i avtalets 9 §. I 

programpriset för nationella program ingår undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider 

administration och lokalkostnader. Programpriset gäller ett kalenderår i taget och justeras 

årligen efter förslag från Storsthlm:s beredningsorgan.  

Modellen för uppräkning av programpriser består av två delar  

 Beräkningsmodell 

 Politisk bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge och gemensamma 

prioriteringar 

Modellen beskrivs i bifogad promemoria från Storsthlm.  

1.1.2 Förslag till prislista för gymnasieskolan 2018 

Beräkningsunderlaget baseras på senast kända statistik för kostnadsutvecklingen med fem index 

som bas – löneutveckling för lärare inom gymnasieskolan, löneutveckling för övrig personal 

inom gymnasieskolan, lokalindex, KPIF och livsmedelsindex. Den genomsnittliga vägda 

kostnadsökningen är 3,26 procent.   

Politisk bedömning: Sammantaget har styrelsen för Storsthlm, efter samråd med 

kommunledningarna, beslutat att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta 

föreslagen prislista som baseras på en genomsnittlig ökning om 1,8 procent med hänsyn taget 

till kommunernas ekonomiska förutsättningar.  

1.1.3 Ekonomiska konsekvenser prisökning nationella program 

Alla elevplatser på nationella program som Södertälje kommun köper inom samverkansområdet 

regleras idag av 2018 års prislista. Södertälje kommuns egna gymnasieskolor blir, genom 

platsbidraget, ersatta enligt prislistan (exklusive lokalkompensation då kommunens 

gymnasieskolor inte står för hyreskostnader själva). Förutsatt att elevantal samt vilka program 
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och huvudmän eleverna väljer är oförändrat från 2018 till 2019, skulle Storsthlm:s 

rekommendation om uppräkning av programpriser innebära att Södertälje kommuns kostnader 

ökar med cirka 4 656 tkr jämfört med 2019. Se nedanstående tabell. 

 
Program inom länsprislistan 2018 2019 Diff 

Kostnad Egna gymnasieskolor 60 723 61 816 -1 093 

Kostnad Köpta friskoleplatser 114 652 116 716 -2 064 

Kostnad Köpta kommunala platser 100 049 101 850 -1 801 

Intäkt Sålda gymnasieplatser 16 772 17 074 302 

 
Totalt netto 258 652 263 308 -4 656 

 

Södertälje kommuns Mål och budget har kompenserat nämnderna för löne- och prisökningar 

motsvarande 1%, vilket blir ca 2 587 tkr av ovan beräknade prisökning. Det innebär att 

kostnaderna för nationella program ökar med ytterligare 0,8 procentenheter eller ca 2 069 tkr 

mer än nämnden kompenserats för i Mål och budget.  

1.1.4 Ekonomiska konsekvenser övriga ej nationella gymnasieprogram 

Detta beslut avser endast prislistan för nationella program. Priserna för 

introduktionsprogrammen fastställer Utbildningsnämnden i samband med beslut om nämndens 

budget för 2019 i december 2018. Eleverna på introduktionsprogrammen är de elever som inte 

har uppnått behörighet till nationella program, således de elever som har ett större behov av stöd 

för att klara sina vidare studier. Av Södertälje kommuns folkbokförda gymnasielever är det 

cirka 13 % som inte läser på nationella program och som därför inte omfattas av Storsthlm:s 

prislista. De flesta av dessa elever, 69 %, läser inom egenregin på individuella program såsom 

t ex yrkesintroduktion och språkintroduktion. Adderas en genomsnittlig kostnadsökning om 1,8 

procent på även dessa icke-nationella program fås en kostnadsökning under 2018 på ca 1 400 

tkr, varav ca 600 tkr inte ryms inom budgetens löne- och priskompensation.  

1.1.5 Samlade konsekvenser för gymnasieskolan 

Den totala kostnadsökningen för elevplatser inom gymnasieverksamheten är således ca 6 100 

tkr under 2019, varav totalt 2 700 tkr inte är kompenserat i Mål och budget. För att kunna möta 

den kostnadsökningen behöver gymnasieskolans ram utökas med motsvarande.    

1.1.6 Utbildningskontorets förslag till ställningstagande 

Utbildningskontoret föreslår att Utbildningsnämnden antar KSLs förslag till prislista för 

nationella program för 2018 baserad på en genomsnittlig uppräkning på 1,8 procent.  

1.2 Uppräkning av strukturtillägg 2019  

1.2.1 Bakgrund 

I samband med att kommunerna fattade beslut om ett nytt samverkansavtal fr o m 2015 infördes 

en modell för resursfördelning, ett strukturtillägg, där motsvarande 1,5 procent av 

programpriserna frigjordes för att möjliggöra omfördelning mellan skolorna till förmån för 

elevernas olika förutsättningar och behov. Strukturtillägget ska fördelas till elever på nationellt 

program med meritvärden under 200 poäng från grundskolan. Strukturtillägget fördelas utifrån 

fem intervaller baserat på elevernas meritvärde i årskurs nio. Även om strukturtillägget beräknas 
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per elev så är det inte ett tillägg som är avsett att tillfalla varje unik elev. Det utbetalas utan 

specifikation av vilka elever som ligger till grund för tillägget. Rektor beslutar om vilka 

satsningar och åtgärder som vidtas.  

1.2.2 Förslag till uppräkning av strukturtillägg 

För uppräkning av strukturtillägget används samma underlag som för uppräkning av 

programpriserna. Sammantaget ger använda index en uppräkning på 3,26 procent. Efter politisk 

dialog föreslås sammauppräkning som för programpriserna 1,8 procent.  

1.2.3 Ekonomiska konsekvenser  

Strukturtillägget beräknas per huvudman och skola en gång per termin. En ökning av 

strukturtillägget med 1,8 procent och en årskostnad beräknad på utbetalat strukturtillägg för 

vårterminen 2018 skulle innebära en kostnadsökning med ca 100 tkr för år 2019. Total kostnad 

för strukturtillägg för skulle med ovan förutsättningar bli 4 900 tkr jämfört med årets prognos på 

4 800 tkr.  

1.2.4 Utbildningskontorets förslag till ställningstagande 

De ekonomiska konsekvenserna av ett uppräknat strukturtillägg bedöms endast påverka det 

ekonomiska utfallet marginellt. Kontoret föreslår nämnden att anta förslaget till uppräkning av 

strukturtillägget för 2019.  

1.3 Övriga synpunkter 

Den för samverkansavtalet gemensamma prislistan omfattar de program som finns inom 

samverkanskommunernas kommunala gymnasieskolor. Under föregående år har programmet 

Naturbruk trädgård tillkommit och finns för första gången i prislistan 2018. Det priset, 179 178 

kr per år, baseras på en lärlingsutbildning där en stor del av utbildningen sker på en arbetsplats. 

I Södertälje kommun bedriver det fristående Vackstanäsgymnasiet Naturbruk, inriktning 

trädgård, sedan tidigare. Yrkesutbildningen är skolförlagd. Under 2018 har programmet ersätts 

med priset 258 925 kr/år. Om utbildningen från och med 2019 ska ersättas med det föreslagna 

priset förlorar Vackstanäsgymnasiet 79 747 kronor per elev och år. Det är olyckligt att en 

prislista baseras på en kommuns kostnad för ett program som drivs som lärlingsutbildning. En 

skolförlagd utbildning har högre kostnader för personal, fastigheter och utbildningsmaterial.  

Södertälje kommun vill därför framhålla att Vackstanäsgymnasiets naturbruksprogram, 

inriktning trädgård, även från och med 2019 års prislista bör ersättas med ett pris motsvarande 

tidigare ersättning. Förslagvis kan skolan ersättas i enlighet med Skolverkets riksprislista för 

naturbruksprogrammet, inriktning trädgård. Priset bör regleras i prislistan ”Priser 2019 

bestämda av Skolverket samt Stockholms stad”.  
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