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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Uppräkning av programpriser för
introduktionsprogrammen och Second Chance
School 2022
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
1. Prislistan för introduktionsprogrammen räknas upp med 1,8 procent 2022
jämfört med 2021.
2. Prislistan för Second Chance School räknas upp med 1,8 procent 2022
jämfört med 2021.
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Sammanfattning
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar varje år om en uppräkning
av programpengen för introduktionsprogrammen och Second Chance School.
Förvaltningen föreslår att programpriserna för introduktionsprogrammen och
Second Chance School räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2021.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

I juni 2021 lämnade Storsthlm en rekommendation till kommunerna om
förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom
gymnasieskolan för 2022. I förslaget ingår de nationella programmen samt
introduktionsprogrammet programinriktat val (se bilaga 1 med beskrivning av
introduktionsprogrammen). Rekommendationen är en genomsnittlig
uppräkning av programpriserna med 1,5 procent samt 1,5 procent uppräkning
av strukturtillägget. Uppräkningen av programpriserna differentieras så att
priserna för Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet,
Handels- och administrationsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet
justeras upp med 3 procent i förhållande till 2021 års priser.
Programpriserna för Fordonsprogrammen får en uppjustering med ett fast
belopp på 1000 kronor i förhållande till programpriserna 2021.
Programpriserna för övriga program justeras ned med beaktande av de
justeringarna som görs i differentieringen. Den genomsnittliga uppräkningen
av programpriserna för de program som inte berörs av differentiering blir
således 1,46 procent.
Den sammanvägda kostnadsökningen för de index som ingår i
beräkningsmodellen för gymnasieskolan mellan 2020 och 2021 uppgår till 2,74
procent. I beräkningsmodellen omfattas lärarlöner, övriga kommunala löner
inom gymnasieskolan, lokaler och livsmedel.
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i maj 2017 om ett
programpris för elever på Second Chance School. För elever på gymnasienivå
beslutades om ett programpris på 135 000 kronor per år och för elever på
vuxenutbildningen beslutades om ett programpris på 125 000 kronor. Pengen
skulle regleras årligen med uppräkningen i enlighet med länsprislistan. För 2020
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räknades programpengen upp med 2,5 procent jämfört med programpengen
2019 och för 2021 med 2,5 procent jämfört med programpengen 2020.

Förslag till programpriser 2022

Förvaltningen föreslår att programpriserna för introduktionsprogrammen
individuellt alternativ, individuellt alternativ (NPF) och yrkesintroduktion
räknas upp med 1,8 procent jämfört med programpengen 2021. Detta
motsvarar inte fullt ut den sammanvägda kostnadsökningen för de index som
ingår i beräkningsmodellen för programpengen för de nationella programmen
men ger viss täckning för löneökningar. Samma uppräkning föreslås även för
Second Chance School.

Språkintroduktion

Förvaltningens bedömning är att programpengen för språkintroduktion i stort
bör motsvara den ersättning Migrationsverket betalar för asylsökande elever i
gymnasieskola och gymnasiesärskola. Ersättning från Migrationsverket har
under åren 2020 och 2021 varit oförändrad på 119 100 kronor. Uppräkningen
av programpengen till 2021 var 2,5 procent vilket motsvarade den uppräkning
som gjorde av övriga introduktionsprogram till 2021. Till 2022 föreslås en
uppräkning på 1,8 procent jämfört med 2021, vilket motsvarar den föreslagna
ökningen för övriga introduktionsprogram och ger viss täckning för ökade
lönekostnader.
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Nedan redovisas programpriserna för introduktionsprogrammen 2020 och
2021 och förslag till programpriser för introduktionsprogrammen 2022.

2020

2021

Förslag
2022

Individuellt alternativ

125 214

128 344

130 654

Resursskolan - Individuellt alternativ
NPF

228 423

234 134

238 348

Språkintroduktion

122 077

125 129

127 381

Yrkesintroduktion

125 214

128 344

130 654

Yrkesintroduktion, Second Chance
School

140 866

144 388

146 986

Introduktionsprogram

Programpriset för vuxenstuderande på Second Chance School. (studerande
över 20 år) höjs till 136 098 kronor per år.

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

Prövning för barnets bästa
Gymnasieutbildningen 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.
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Bilaga 1 Beskrivning av introduktionsprogrammen

Programinriktat val är en utbildning som ska leda till antagning på ett
nationellt program inom ett år. För att vara behörig behöver eleven ha godkänt
betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik samt i minst
4 andra ämnen eller ha godkänt betyg i svenska/ svenska som andraspråk,
engelska, matematik och minst tre andra ämnen.

Yrkesintroduktion riktar sig i första hand till den som inte är behörig till ett
nationellt yrkesprogram. Det är en yrkesinriktad utbildning på 1 – 3 år som ska
underlätta för att etablera sig på arbetsmarknaden eller den som vill söka till ett
nationellt yrkesprogram. Inga behörighetskrav finns.

Individuellt alternativ anpassas individuellt efter individens behov under 1 –
3 år. Det här alternativet är främst för den som saknar behörighet till nationellt
yrkesprogram. Inga behörighetskrav finns.

Språkintroduktion vänder sig till den som nyligen kommit till Sverige och
som vill få utbildning i svenska för att kunna gå vidare till gymnasieskolan eller
annan utbildning. Inga behörighetskrav finns.

Källa: Gymnasieantagningen i Stockholms län

