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Utbildningsnämnden

Reviderat avtal för Gymnasieantagningen Stockholms Läns
tjänster
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner rekommendationen om
reviderat avtal för Gymnasieantagningen i Stockholms läns tjänster.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning
KSL, Kommunförbundet i Stockholms Län, och kommunerna i länet samt Håbo
kommun och Gnesta kommun har avtal som reglerar Gymnasieantagningen i
Stockholms läns verksamhet. KSL rekommenderar att kommunerna antar en revidering
av avtalet som uppdaterar uppdragsbeskrivningar och tydliggör roll- och
ansvarsfördelning mellan Gymnasieantagningen och kommunerna. En förändring
föreslås av avgiften för Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) så att den baseras på
antalet folkbokförda 17-19- åringar respektive år i stället för en avgift per placerad elev
och månad.

Bakgrund
KSL har reviderat gällande avtal mellan KSL och kommunerna i länet samt Håbo och
Gnesta angående Gymnasieintagningen i Stockholms läns verksamhet och dess tjänster.
I samband med avtalsrevideringen har en översyn av finansieringen och avgifter
genomförts. KSL rekommenderar kommunerna att godkänna revideringen.

Ärendebeskrivning
Gymnasieantagningen i Stockholms län utgör kommunernas antagningskansli för
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år,
samt sköter den administrativa driften av Ungdoms- och elevdatabasen, UEDB. UEDB
är kommunernas gemensamma databas och innehåller uppgifter om samtliga ungdomar
mellan 16-19 år. Databasen används för ekonomiska underlag, planering och
uppföljning på lokal och regional nivå.
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Revideringen av avtalet uppdaterar uppdragsbeskrivningar och tydliggör roll- och
ansvarsfördelning mellan Gymnasieantagningen och kommunerna. En enhetlig
finansieringsmodell med avgift beräknad på antal folkbokförda i kommunen, även
gällande UEDB presenteras.
Enligt gällande avtal betalar kommunerna 520 kronor per folkbokförd 16-åring i avgift
för antagningskansliets tjänster. I revideringen av avtalet föreslås att kommunerna
betalar samma avgift under 2017 och 2018. Denna avgift har gällt sedan verksamhetens
start 2007. En översyn av avgiftens storlek ska genomföras 2018 och ett nytt
antagningssystem kommer att gälla från 2019.
Avgiften för UEDB, 4 kr per elev/månad, baseras i gällande avtal på antal placerade
elever i gymnasieskolan. I det reviderade avtalet föreslås avgiften vara 48 kronor per
antal 17-, 18- och 19-åringar folkbokförda i kommunen respektive år. En
finansieringsmodell beräknad på folkbokförda ungdomar stämmer bättre överens med
systemets ändamål eftersom det, sedan 2015, ger stöd till kommunen både för elever i
gymnasieskolan och de ungdomar som är föremål för det kommunala aktivitetsansvaret.
För närvarande är det 308 ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret
i Värmdö kommun. Av dessa är 182 st i pågående åtgärder, som samtal, kartläggning,
arbete, skola, praktik, medan 126 st går på introduktionsprogrammet på gymnasiet.
Enligt det reviderade förslaget där även dessa ungdomar ingår i avgiftsbasen för UEDB
ska kommunen betala 48 kr per år för ungdomarna, dvs. i dagsläget 14 784 kr.
Inför 2021 kommer en översyn av avgiften till UEDB att göras med anledning av att ett
nytt avtal kommer att gälla från och med detta år.
Eventuella över- eller underskott i antagningskansliets verksamhet regleras årligen och
från och med 2021 kommer detta gälla även för UEDB-verksamheten. Reglering av
över- eller underskott för UEDB fram till 2020 avräknas 2020-12-31.

Bedömning
Den föreslagna revideringen av avtalet mellan KSL och kommunerna som reglerar
Gymnasieantagningen i Stockholms läns verksamhet uppdaterar uppdragsbeskrivningar
och tydliggör roll- och ansvarsfördelning mellan Gymnasieantagningen och
kommunerna.
Avgiften för UEDB föreslås vara 48 kr per folkbokförd 17-19-åring i kommunen
respektive år, till skillnad mot dagens 4 kr per placerad elev och månad. Föreslagna
kostnadsfördelning innebär en mer relevant fördelning av kostnader mellan
kommunerna än den föregående eftersom gymnasieantagningen hanterar och ger stöd
för samtliga ungdomar, både i gymnasiet och utanför. Avgiften för tjänsten som
kommunernas antagningskansli kommer även fortsättningsvis vara 520 kr per antal
folkbokförda 16-åringar.
Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner rekommendationen.
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Ekonomiska konsekvenser

Värmdö kommun kommer även fortsättningsvis betala 520 kr per antal folkbokförd 16åring till Gymnasieantagningen för deras verksamhet. Kommunen kommer att få betala
48 kr per år för varje 17-19-åring för UEDB oavsett om ungdomarna går i gymnasiet
eller inte. Detta innebär en ökande kostnad med i dagsläget cirka 15 000 kronor, vilket
är relevant med tanke på att UEDB hanterar och ger stöd för samtliga ungdomar både i
och utanför gymnasiet.
Konsekvenser för miljön

Förslag till beslut har inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Förslag till beslut har inga konsekvenser för medborgarna.
Konsekvenser för barn
Förslag till beslut har inga konsekvenser för barn.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kansli- och utredningsavdelningen.

Handlingar i ärendet
Nr
1
2
3

Handling
Rekommendation
Promemoria, finansiering
Avtal

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs
Biläggs
Biläggs
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Pia Andersen
Chef kultur- och utbildningssektorn

Anna Boman
Chef avdelningen för styrning och
kvalitet

