REKOMMENDATION UT
2020-06-24
S/20/0076-2

För kännedom
Nämnder med ansvar för gymnasieskolan
Storsthlms strategiska nätverk Kommunal ekonomi

Kommunstyrelser i Stockholms län
samt Håbo kommun, Uppsala län

Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom
gymnasieskolan för 2021
Rekommendation
Storsthlms styrelse beslutade den 4 juni 2020 att rekommendera samverkansområdets
kommuner följande:
•
•
•

Att fastslå bifogad prislista för gymnasieskolan 2021 baserad på genomsnittlig
uppräkning om noll procent.
Att fastslå bifogat förslag till uppräkning av strukturtillägget om noll procent.
Att fastslå föreslagen uppräkning av priser för klasser med hörselanpassning.

Sammanfattning
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om
eventuell justering av programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd
beräkningsmodell och därtill görs en politisk bedömning. Storsthlms styrelse föreslår
att både programpriserna för nationella program och strukturtillägget räknas upp med
noll procent inför 2021.
Storsthlms styrelse föreslår att priserna för klasser med hörselanpassning räknas upp i
enlighet Stockholms stads begäran (se bilaga s 11).
Storsthlm rekommenderar en ny uppföljningsmetod i form av insamling av
kostnadsunderlag för gymnasieprogrammen i kombination med en expertgrupp för
analys av kostnaderna. Insamling avses ske med tvåårsintervall med start hösten 2020.
Uppräkning programpriser 2021
Samtliga index från SCB som ingår i beräkningsmodellen: lärarlöner, övriga
kommunala löner inom gymnasieskolan, lokaler, KPIF och livsmedel ger en vägd
kostnadsökning på gymnasieskolan mellan 2019 och 2020 på 2,98 procent.
Kostnadsutvecklingen för strukturtillägget beaktas också i samband med uppräkningen
av programpriserna. Efter samråd med kommunledningarna har Storsthlms styrelse
beslutat att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta föreslagen
prislista som baseras på en genomsnittlig ökning om noll procent med hänsyn taget till
kommunernas ekonomiska förutsättningar (se bilaga s 7-12).
Uppräkning strukturtillägg 2021
Även strukturtillägget ingår i uppräkningen för 2021. Här tas hänsyn till index från
SCB:s lärarlöner och KPIF och ger en vägd kostnadsökning med 2,98 procent.
Strukturtillägget följer uppräkningen för prislistan och har också räknats upp med noll
procent (se bilaga s 4).
Årlig beslutsprocess
Kommunerna ska årligen besluta om en eventuell justering av programpengen
förrespektive utbildning på nationellt program samt strukturtillägg inför nästa
Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, Stockholm
08-615 94 00 info@storsthlm.se storsthlm.se Org.nr. 222000-0448

budgetår. För att beslutsprocessen ska hinna ha sin gång fattar därför styrelsen innan
sommaren beslut om rekommendation till kommunerna att anta prislistan.
Kommunernas beslut att anta uppräkningen av prislistan samt strukturtillägg ska vara
fattade före 15 december 2020.
Ärendegång
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid
beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande
delegationsordning.
Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.
Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med
undertecknande.
Överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2021
Svarsperiod
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 15 december 2020
med e-post till registrator@storsthlm.se
Frågor och information
Frågor med anledning av detta besvaras av Jonas Hagetoft,
jonas.hagetoft@storsthlm.se

Med vänlig hälsning

Mats Gerdau
Ordförande Storsthlm

Madeleine Sjöstrand
Förbundsdirektör Storsthlm
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