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Uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018
Ärende
I enlighet med nuvarande samverkansavtal som finns för gymnasieskolorna
mellan länets kommuner ska dessa årligen besluta om eventuell justering av
programpriser efter förslag från Storsthlm, före detta Kommunförbundet
Stockholms län (KSL).
Bildnings- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att


anta föreslagen prislista för gymnasieskolan 2018 baserad på
genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent



anta förslaget till uppräkning av strukturtillägget om 1,8 procent

Bakgrund
Danderyds kommunhar sedan 2008 ett samverkansavtal med övriga
kommuner i Stockholms län för gymnasieskolorna enligt beslut i barn- och
utbildningsnämnden 2008-08-27, § 70. Avtalet har därefter reviderats vid
olika tillfällen (senast godkänd av nämnden 2014-09-10, § 157). Avtalet
innebär i korthet att eleverna kan fritt söka och antas i kommunernas
gymnasieskolor baserat på meritvärden.
Bildnings- och omsorgsförvaltningens utredning
Storsthlm, före detta Kommunförbundet Stockholms län (KSL),
rekommenderar kommunerna att programpriserna ökar med i genomsnitt 1,8
procent under 2018. Samma ökning görs för det så kallade strukturtillägget.
Samtliga gymnasieskolor i Danderyd har även gymnasieprogram där
programpriserna fastställs av Skolverket, "specialprogram". Dessa ökar med
ungefär 2,0 procent för 2018.
Programpriserna beräknas i två steg. Det första visar att kostnadsökningarna
i länets gymnasieskolor ökat med knappt 4 procent mellan 2015 och 2016.
Det andra steget är en politisk bedömning med hänsyn till kommunernas
ekonomiska läge och gemensamma prioriteringar.
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En mindre del av programpengen till gymnasieskolorna baseras på elevernas
meritvärden från grundskolan. Enkelt uttryckt så är tillägget lägre ju högre
meritvärden har. Kommunerna rekommenderas att öka även denna del med
1,8 procent för 2018. Storsthlm kommer presentera en utvärdering av
strukturtillägget under hösten 2017.
Storsthlms rekommendation är skickad till gymnasieskolorna i Danderyd för
synpunkter. Ett fåtal synpunkter har inkommit och dessa är att de beräknade
kostnadsökningarna, främst lärarlöner, blir betydligt högre.
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Handlingar i ärendet
Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2018 inom
gymnasieskolan – rekommendation ut
Förslag Strukturtillägg – modell för beräkning och regelverk 2018 – bilaga
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