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TJÄNSTESKRIVELSE 

2019-02-15 

Utbildningskontoret 

Utbildningsnämnden 

Tillägg till programpris naturbruksprogrammet, inriktning 
trädgård, Vackstanäs friskola 

Dnr: UN 19/32 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med 2019 finns naturbruksprogrammet, inriktning trädgård, i samverkansavtalets 

gemensamma prislista. Det fristående Vackstanäsgymnasiet i Södertälje kommun bedriver 

programmet. Prislistans fastställda programpris är på 179 178 kr per år. Skolan har tidigare 

ersatts enligt riksprislistans programpris med 258 925 kr per år. STORSTHLMs styrelse 

rekommenderar sina medlemskommuner att, i avvaktan på en genomlysning av programpriserna 

under 2019, betala ett tillägg på 80 000 kr per elev och år till Vackstanäsgymnasiet.  

Utbildningskontoret föreslår att Utbildningsnämnden beslutar att under 2019, utöver 

programpris enligt prislista, ersätta Vackstanäsgymnasiet med ett tillägg på 80 000 kr per elev 

och år i enlighet med styrelsen för STORSTHLMs rekommendation.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-02-15 

STORSTHLM tjänsteskrivelse 2018-10-08 Svarsskrivelse till Vackstanäs friskola 

Ärendet 

Den för samverkansavtalet gemensamma prislistan omfattar de program som finns inom 

samverkanskommunernas kommunala gymnasieskolor. Under föregående år har programmet 

Naturbruk, inriktning trädgård, tillkommit inom ramen för samverkanskommunernas skolor och 

finns för första gången i prislistan 2019. Priset, 179 178 kr per år, baseras på en 

lärlingsutbildning där en stor del av utbildningen sker ute på en arbetsplats. I Södertälje 

kommun bedriver det fristående Vackstanäsgymnasiet Naturbruk, inriktning trädgård, sedan 

tidigare. Yrkesutbildningen är skolförlagd vilket innebär att undervisningen, även 

karaktärsämnena, sker på skolan.  

Under 2018 har programmet ersatts med priset 258 925 kr/år i enlighet med Skolverket 

riksprislista. Från och med 2019 ersätts skolan i enlighet med samverkansavtalets gemensamma 

prislista. Med det föreslagna priset minskar Vackstanäsgymnasiets ersättning med 79 747 

kronor per elev och år. Vackstanäsgymnasiet uppmärksammade STORSTHLMS styrelse på 

Ärende 12
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