Utlåtande Rotel IV (Dnr KS 2019/133)

Programpriser och strukturtillägg inom
gymnasieskolan 2019
Rekommendation från Storsthlm
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2019 för gymnasieskolan,
bilaga 2 och 3 till utlåtandet, godkänns i enlighet med vad som sägs i
utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Lotta Edholm anför följande.
Ärendet
Programpriserna för gymnasiet uppräknas årligen, efter dialog med
kommunledningarna i Stockholms län. Storsthlm har lämnat förslag om
uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2019 för gymnasieskolan med
1,8 procent.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret i samverkan med
utbildningsnämnden.
Stadsledningskontoret och utbildningsnämnden konstaterar att
uppräkningen av programpriserna ligger något under den indexerade
kostnadsökningen för gymnasieskolans verksamheter.
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Mina synpunkter
Jag delar den bedömning som görs av stadsledningskontoret i samverkan med
utbildningsnämnden och hänvisar till deras yttrande.
Bilagor
1. Följebrev
2. Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2019
3. Strukturtillägg – modell för beräkning och regelverk 2019
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2019 för gymnasieskolan,
bilaga 2 och 3 till utlåtandet, godkänns i enlighet med vad som sägs i
utlåtandet.

Stockholm den 20 februari 2019
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Lotta Edholm
Mats Larsson
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Remissammanställning
Ärendet
Modellen för uppräkning av programpriser består av två delar: En
beräkningsmodell samt en politisk bedömning med hänsyn till kommunernas
ekonomiska läge och gemensamma prioriteringar. I beräkningsmodellen
används fem index som bas samt en viktning inom och mellan sju
kostnadsslag. Detta ger en vägd kostnadsökning för gymnasieskolan enligt
senast kända statistik. Uppräkningen av programpeng skiljer sig åt mellan
olika program vilket innebär att pengen för vissa program ökar mer och andra
mindre.
Uppräkning programpriser 2019
Samtliga index från SCB som ingår i beräkningsmodellen: lärarlöner, övriga
kommunala löner inom gymnasieskola, lokaler, KPIF (konsumentprisindex
med fast ränta) och livsmedel ger en vägd kostnadsökning på gymnasieskola
mellan 2017 och 2018 på 3,26 procent.
Efter samråd med kommunledningarna utifrån deras ekonomiska och
politiska förutsättningar har Storsthlms styrelse beslutat att rekommendera en
genomsnittlig ökning om 1,8 procent med hänsyn taget till kommunernas
ekonomiska förutsättningar.
Uppräkning har gjorts av ersättningen för Introduktionsprogrammet på
motsvarande sätt. Tilläggsersättningen för Nationellt godkända
idrottsutbildningar, interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för
modersmålsundervisning samt interkommunal ersättning för elever som går i
klass med hörselanpassning har också räknats upp med 1,80 procent.
Uppräkning strukturtillägg 2019
Strukturtillägget infördes i stockholmsregionen vårterminen 2015 i samband
med ett förtydligande i skollagen att kommuner och rektorer ska fördela
resurser till utbildningen inom skolan efter barnens och elevernas olika
förutsättningar och behov. I uppräkningen av strukturtillägget tas hänsyn till
index från SCB: lärarlöner och KPIF och ger en vägd kostnadsökning på 3,26
procent.
Efter dialog med kommunstyrelseordföranden och kommundirektörer och
en gemensam politisk bedömning föreslår Storsthlms styrelse att även
strukturtillägget ska räknas upp med 1,8 procent.
Överenskommelsen gällande uppräkning av programpriser och
stukturtillägg börjar gälla 1 januari 2019.
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Beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontoreti samverkan med
utbildningsnämnden.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 30 januari 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret konstaterar vikten av att en uppräkning sker av
gymnasieskolans programpriser så att ersättningen till gymnasieprogrammen
motsvarar skolornas kostnader. Detta har betydelse för att Stockholms stad ska nå sitt
mål 1.3 I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är
de bästa i Sverige.
Stockholms stad tar emot ett stort antal gymnasieelever från andra kommuner och
får kostnadsersättning för dessa enligt programprislistan. Stadsledningskontoret
uppmärksammar att uppräkningen för 2018 inte riktigt når upp till den indexerade
kostnadsökningen för gymnasieskolan. På lång sikt kan detta tillsammans med att
Stockholm tar ett stort ansvar för utbyggnad av gymnasieplatser i länet ha stor
betydelse för stadens ekonomi.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att remissen av
Storsthlms förslag ”Uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2019 för
gymnasieskolan” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
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