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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat rekommendationen ”Prislista för
gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2022” till utbildningsnämnden. Stockholms stad tar emot ett stort antal gymnasieelever
från andra kommuner och får kostnadsersättning för dessa enligt
prislistan för nationella program inom samverkansområdet inom
Stockholms län. Programpriserna för gymnasiet ses över årligen
efter dialog med kommunledningarna i Stockholms län. Storsthlms
styrelse har beslutat att rekommendera en prislista för 2022 som
baseras på en genomsnittlig ökning med 1,5 procent för
programpriser och strukturtillägg. Enhetspris och principerna för
mindre undervisningsgrupper tas bort från prislistan.
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Utbildningsförvaltningen har i huvudsak inga invändningar mot
förslagen. Förvaltningen konstaterar att den redovisade kostnadsökningen för gymnasieskolan är högre än förslagen om
programpriser. Det går inte bedöma den fulla effekten av förslagen
för nämndens budget eftersom budgetförslaget för staden inte är
presenterat än.

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.6.1-5152/2021
Sida 2 (4)

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att godkänna
förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämna det till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Bakgrund
Från och med den 1 januari 2015 gäller ett samverkansavtal som
samtliga kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun har
antagit.
I enlighet med samverkansavtalet ska avtalsparterna årligen besluta
om eventuell justering av gymnasieskolans programpriser efter
förslag från Storsthlm. Förslaget har skickats på remiss till bland
annat Stockholms stad, där kommunstyrelsen har remitterat ärendet
vidare till utbildningsnämnden och stadsledningskontoret.
Ärendet
Modellen för uppräkning av programpriser består av två delar.
Den första delen är en beräkningsmodell. I beräkningsmodellen
används fem index som bas för viktning mellan gymnasieskolornas
sju kostnadsslag. Detta ger en vägd kostnadsökning för gymnasieskolan enligt senast kända statistik.
Den andra delen är en politisk bedömning med hänsyn till
kommunernas ekonomiska läge och gemensamma prioriteringar.
Storsthlms förslag i korthet
Samtliga index från statistikmyndigheten SCB, som ingår i
beräkningsmodellen1, ger en vägd kostnadsökning på
gymnasieskolan mellan 2020 och 2021 på 2,74 procent.
Efter samråd med kommunledningarna har Storsthlms styrelse
beslutat att rekommendera en prislista för 2022 som baseras på en
genomsnittlig ökning med 1,5 procent med hänsyn tagen till
kommunernas ekonomiska förutsättningar.
Omfördelning görs så att barn- och fritidsprogrammet, vård- och
omsorgsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet samt
hotell- och turistprogrammet räknas upp med 3,0 procent 2022.
Programpriset för fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2022,
vilket motsvarar en ökning med 0,5-0,7 procent.
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Lärarlöner, övriga kommunala löner inom gymnasieskolan, lokaler, KPIF (mått
på underliggande inflation) och livsmedel.
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Övriga nationella program justeras med en ökning med 1,46
procent.
Strukturtillägget för år 2022 justeras med en uppräkning om 1,5
procent.
Enhetspris för mindre undervisningsgrupper tas bort från prislistan.
Enligt skollagen kan fristående skolor söka tilläggsbelopp för elever
med omfattande behov av särskilt stöd. Kommunala gymnasieskolor i andra kommuner kan på motsvarande sätt söka
verksamhetsstöd för enskilda elever.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för ekonomi och styrning i
samverkan med gymnasieavdelningen och avdelningen för
uppföljning och samordning.
Ärendet kommer att behandlas av den fackliga samverkansgruppen
den 5 oktober 2021. Funktionshinderrådet kommer att få möjlighet
att behandla ärendet vid sammanträdet den 6 oktober 2021.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Utbildningsförvaltningen har i huvudsak inga invändningar mot
förslagen.
Programpriser och strukturtillägg 2022
Stockholms stad tar emot ett stort antal gymnasieelever från andra
kommuner och får kostnadsersättning för dessa enligt prislistan för
nationella program inom samverkansområdet.
Budgeten för Stockholms stad presenteras först i oktober 2021 och
beslutas därefter i kommunfullmäktige. Således är de ekonomiska
förutsättningar för utbildningsnämnden för 2022 inte kända i
nuläget och förvaltningen kan därför inte bedöma hur den
föreslagna prislistan fullt ut påverkar utbildningsnämndens budget
eller enskilda skolor.
Studievägsvariant – mindre undervisningsgrupper
Elever som har antagits till mindre undervisningsgrupper ersattes
till och med 2019 med fastställd programpeng för det nationella
programmet och i förekommande fall verksamhetsstöd (kommunala
skolor) eller tilläggsbelopp (fristående skolor). I prislistan 2020
infördes en fastställd ersättning för elever som är behöriga till ett
nationellt program inom samverkansområdet och som har behov av
att gå studievägsvarianten mindre undervisningsgrupp.
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Storsthlm rekommenderar att hanteringen av mindre
undervisningsgrupper nationella program tas bort ur prislistan 2022.
Det innebär en återgång till de regler som gällde till och med 2019.
Utbildningsnämnden erbjuder studievägsvarianten mindre
undervisningsgrupper vid tre gymnasieskolor: ESS-gymnasiet,
Thorildsplans gymnasium och Östra Reals gymnasium. I maj 2021
fanns totalt 197 elever inskrivna, varav 67 från andra kommuner.
Storsthlm menar att det troligtvis blir svårare för skolorna att förutse
vilka elever som beviljas tilläggsbelopp och vilka nivåer de får.
Handläggningstiderna kommer, enligt Storsthlm, att öka och det
finns risk för att det görs olika bedömningar inom gymnasieregionen. Förvaltningen instämmer i dessa synpunkter och anser att
det medför en ökad administrativ arbetsbörda för berörda skolor.
Förvaltningen är angelägen att det även fortsättningsvis finns ett
tillräckligt utbud av platser i länet för eleverna att söka.
Interkommunal ersättning för elever i klasser med
hörselanpassning
Stockholms stad erbjuder gymnasieutbildning för elever i mindre
klasser med hörselanpassning vid två gymnasieskolor. Antalet
elever har successivt minskat och var läsåret 2020/21 tio elever.
Mot bakgrund av det minskande elevantalet avser förvaltningen att
kartlägga hur det befintliga utbudet överensstämmer med ett
långsiktigt behov.
Konsekvenser för jämställdhet, barn och barns rättigheter
Då ärendet är svar på en remiss från kommunstyrelsen gör
förvaltningen ingen egen analys av ärendets konsekvenser för
jämställdhet eller för barn och barns rättigheter. Förvaltningen
förutsätter att en sådan analys vid behov görs av kommunstyrelsen i
den fortsatta hanteringen av ärendet.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner
förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till
kommunstyrelsen som svar på remissen samt att beslutet justeras
omedelbart med anledningen av remissens svarstid.
Bilaga
Rekommendation Prislista för gymnasieskolan i
Stockholmsregionen 2022
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