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Samverkansavtal avseende gymnasieutbildning mellan
kommunerna i Stockholms län, m.fl.
Finansieringsnämnden för utbildning beslut
Samverkansavtalet antas.
Beslutsnivå
Finansieringsnärnnden för utbildning.
Ärendebeskrivning
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.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2014-10-15
Samverkansavtal avseende gymnasieutbildning mellan kommunerna i
Stockholms län, angränsande kommuner som anslutit sig samt Stockholms
läns landsting
Förslag till länsprislista 2015
Reviderad programpeng fördelad i kluster per kostnadssiag 2014
Gymnasieregion 2.0 och förslaget om strukturtillägg
Protokollsanteckning
Arendet ajourneras vid ett tillfiille.
S-gruppen lämnar följ ande protokollsanteckning:
“Den socialdemokratiska gruppen är grundläggande positiv till den
gemensamma gymnasieregionen. Vi kan bara beklaga att Stockholms
kommun inte ingår. Vi har noterat att de fackliga företrädarna vid MBL
förhandlingen är oroliga för de minskade reala resurserna, till
gymnasieutbildningarna. De uttrycker oro för att det leder till sämre
förutsättningar för att öka likvärdigheten för att uppnå högre kvalité.
De uttrycker också oro för att det leder till försämrad arbetsmiljö för
medlemmarna och för möjligheten för Värmdö kommun att vara en attraktiv
arbetsgivare. Vi delar deras oro och kommer att följa och bevaka framöver
hur det nya avtalet kommer att påverka våra gymnasier och både elevernas
och lärarnas situation. Vi har också med förvåning noterat att ett felaktigt
beräkningsunderlag hos KSL när det gäller strukturtillägg för medel till
elever med betyg under 200 poäng istället ges lika mycket till alla elever.
Det betyder att de medel som skulle ges till extra resurser för de svagaste att
uppnå godkända betyg istället blir en förstärkning av skolpengen till alla.
Vi kan bara beklaga att det inte har gått att åtgärda under det här läsåret och
kommer att följa ärendet vidare under kommande år.”
justering

utdragsbestyrkande

