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Mottagare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Uppräkning av programpriser för
gymnasiesärskolan 2021
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
-

Räkna upp prislistan för gymnasiesärskolan med 2,5 procent jämfört med
2020.
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Sammanfattning
Förvaltningen föreslår att programpriserna för gymnasiesärskolan räknas upp med
2,5 procent jämfört med 2020.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Gymnasiesärskolan
Det finns nio nationella gymnasiesärskoleprogram och det individuella
programmet. Tyresö gymnasiesärskola erbjuder två nationella
gymnasiesärskoleprogram; programmet för fastighet, anläggning och
byggnation (FAFAS) och programmet för hälsa, vård och omsorg (HOHAL)
samt det individuella programmet.

Prislista
Den genomsnittliga uppräkningen för de nationella programmen inom
gymnasieskolan 2021 uppgår till 0 procent enligt Storsthlms förslag.
Kostnadsökningen för gymnasieskolan mellan 2019 och 2020 uppgår till 2,98
procent. I beräkningsmodellen omfattas lärarlöner, övriga kommunala löner
inom gymnasieskolan, lokaler och livsmedel. Gymnasiesärskolan omfattas inte
av Storsthlms:s prislista. För 2020 räknades prislistan upp med 2,5 procent,
vilket motsvarade Storsthlm:s uppräkning.

När det gäller gymnasiesärskolan så fördelas ett anslag till Tyresö
gymnasiesärskola från kommunens budget varje år. Prislistan är alltså aktuell
för de elever som kommer från andra kommuner.
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Prislista 2021

Nedan redovisas programpriserna 2019 och 2020 samt förslag till
programpriser 2021.
Program

2019

2020

2021

Hälsa vård och omsorg (HOHAL)

285 776

292 920

300 243

Fastighet, anläggning och
byggnation (FAFAS)

312 677

320 494

328 506

Individuellt program (IAIND)
nivå 1

351 269

360 050

369 051

Individuellt program (IAIND)
nivå 2

377 094

386 522

396 185

Individuellt program (IAIND)
nivå 3

430 898

441 671

452 713

Individuellt program (IAIND)
nivå 4

542 740

556 308

570 217

För nivå 5 på individuellt program är det alltid en bedömning i det enskilda
fallet om vilket pris som ska gälla.
På de nationella programmen kan det om det förekommer ett behov av
synnerliga stödåtgärder bli aktuellt med tilläggsbelopp.

Förslagen till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 6,
gymnasieskola.

Prövning för barnets bästa
Gymnasiesärskoleutbildningen genomförs enligt skollagen där barnets behov
beaktas. Barns rätt till utbildning omfattas inom barnkonventionens
grundprincip barns rätt till utbildning. Storleken på den ekonomiska
finansieringen påverkar möjligheten att ge goda förutsättningar för en hög
kvalité på utbildningen men inte barnens rätt till utbildning. Förslaget till beslut
med en uppräkning av programpriserna ger fortsatta möjligheter till en bra
utbildning.

