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Finansieringsnämnden för utbildning

Sammanfattning
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har i uppdrag att se över nuvarande
samverkansavtal för länets gymnasieutbildningar och räkna om programpengarna för
den gemensamma prislistan. Ett samverkansavtal har tagits fram och KSL:s styrelse
rekommenderar kommunerna att anta det.
Förvaltningen anser att Värmdö kommun bör anta samverkansavtalet.

Bakgrund
KSL har i uppdrag att se över nuvarande samverkansavtal för länets
gymnasieutbildningar och räkna om programpengarna för den gemensamma prislistan.
Styrelsen för KSL har beslutat om en översyn av nuvarande samverkansavtal för länets
gymnasieutbildningar för att finna möjligheter till en hållbar lösning över tid. Beslutet
omfattar en fördjupad utredning om basen för programpriser samt uppräkningsmodell,
strukturtillägg, en fördjupad utredning om behovet av regional beslutsstruktur samt
samverkansavtalets utformning/konstruktion.
Det nuvarande programpriset baseras på länskommunernas priser budgetåret 2010.
Priset 2010 i samtliga kommuner vägdes ihop efter antalet elever på respektive program.
Efter 2010 har priserna räknats upp fyra gånger. Det har antagits att prisbilden 2010 i
respektive kommun var anpassad för att också kunna finansiera omständigheterna att det
är en större andel elever med mer ojämlika förutsättningar inom vissa program.
Under arbetet med översynen har KSL genomfört presidiekonferenser om Översynen av
samverkansavtalet för gemensam gymnasieregion i Stockholms län.
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KSL:s styrelse har fattat beslut om att rekommendera kommunerna att anta det nya
samverkansavtalet med programpriser och strukturtillägg i enlighet med de förslag som
har tagits fram under våren och som presenterades i juni.

Ärendebeskrivning
KSL har tagit fram ett samverkansavtal som KSL:s styrelse rekommenderar
kommunerna att anta.
Det nya samverkansavtalet skiljer sig något från det nuvarande avtalet. Bland annat är
det några nya och förändrade mål för avtalet: tidigare definierades de som syften. Nytt
är att avtalet ska uppfylla skollagens krav om resursfördelning efter elevernas behov, att
skapa bästa möjliga förutsättningar för regional dialog i syfte att samordna planering och
dimensionering så att efterfrågan och utbud är i balans, att öka likvärdigheten i
utbildningarna för att uppnå högre kvalitet, att öka genomströmningen i gymnasieskolan
för att fler ungdomar ska fullfölja utbildningen inom tre år samt att förädlingsvärden
definieras för att dessa ska kunna användas i utvärderingen.
I det nya avtalet finns skrivningar om att avtalsparterna åtar sig aktivt att arbeta mot
målet att tillämpa gemensam programpeng till nationella program. I programpengen ska
poster för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration samt
lokalkostnader ingå. I förekommande fall ska även tilläggsbelopp för modersmål ingå.
Utöver programpengen ska det ingå ett strukturtillägg som baseras på varje elevs
meritvärde från grundskolan.
I avtalet regleras också om att årligen besluta om eventuell justering av programpeng för
respektive utbildning efter förslag från KSL:s beredningsorgan.
Samtliga kommuner i länet förvänts anta samverkansavtalet. Enstaka kommuner, sannolikt två-tre stycken, däribland Stockholms stad, förbehåller sig dock rätten att anse att
avtalet inte är bindande i förhållande till finansiering av egenregi och avsäger sig åtagandet om att arbeta för en gemensam programpeng. Därutöver undantar Stockholms
stad finansieringen av utbildning för elever med hörselnedsättning, eftersom bedömningen är att den föreslagna programpengen inte räcker till.
Förvaltningen har gjort en analys av hur det förnyade samverkansavtalet påverkar nuvarande budgetförutsättningar.
Utifrån en kalkyl baserad på de program Värmdös elever går på ht-14 skulle kostnaderna för programpengen bli 132 887 tkr enligt 2015 års länsprislista. Värmdös kalkylerade kostnader för strukturbidrag uppgår till 2 682 tkr vilket skulle innebära en total
kostnad på 135 569 tkr. Det budgetutrymme som finns i budget 2015 uppgår till 135 390
tkr och baseras på kostnaderna enligt 2014 års länsprislista med en uppräkning på 2 % i
enlighet med 2015 års budgetförslag. Detta innebär att införandet av modellen med
strukturbidrag inte innebär några ökade kostnader utan befintligt budgetutrymme bedöms vara tillräckligt.
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Bedömning
Förvaltningens utgångspunkt är att eleverna även i fortsättningen ska ha möjlighet att
fritt välja gymnasieutbildning inom de olika kommunernas samlade utbud. Det ger
eleverna ett allsidigt utbud av utbildningar och mottagande på lika villkor. Värmdö
kommun har tillsammans med övriga kommuner i länet varit drivande för att
åstadkomma detta. Värmdö kommun bör liksom tidigare ingå i samverkan genom att
anta samverkansavtalet.
Ekonomiska konsekvenser

Ekonomisk analys visar att det förnyade samverkansavtalet innebär endast marginella
ekonomiska konsekvenser.
Konsekvenser för miljön

Av beslutet följer inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

En gemensam gymnasieregion innebär ett brett och anpassat utbildningsutbud vilket har
positiva konsekvenser för medborgarna med avseende på bland annat arbetsmarknaden
och individers livsmöjligheter.
Konsekvenser för barn
En gemensam gymnasieregion innebär att ungdomar i gymnasieåldern ges tillgång till
ett brett och anpassad utbildningsutbud.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av utbildningsenheten, kundvals- och finanseringsavdelningen.
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Handling
Samverkansavtal avseende gymnasieutbildning
mellan kommunerna i Stockholms län, angränsande
kommuner som anslutit sig samt Stockholms läns
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Förslag till länsprislista 2015
Reviderad programpeng fördelad i kluster per
kostnadsslag 2014
Gymnasieregion 2.0 och förslaget om strukturtillägg
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