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BILAGA 2

Reviderade bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor HT
2017
Bidragsbelopp per elev och år fastställs av bildningsnämnden. Bidragsbeloppet är
oberoende av årskurs och på vilken skola programmet anordnas.
Ersättningarna är i 2017 års pris- och lönenivå. Lönejustering från 1 april 2017 görs
1/7 2017 med kompensation för april-juni. Prisjustering från 1 januari 2017 görs 1/7
2017 med kompensation för januari-juni.
Bidrag till fristående gymnasieskolor inkluderar programersättning, 3 %
administration, lokalersättning samt 6 % momskompensation.
I bidragsbeloppen är inkluderat ersättning för (motsvarande kostnader för
kommunala skolor)
o Lokalkostnader
o Gemensam administration
o Lovskola
o Karriärtjänster
o Genuspedagog
o Samverkan skola – arbetsliv
o Digitalisering
o Insatser för elever i behov av stöd
o Likvärdig gymnasieskola - programstruktur
Följande finansieras av bildningsnämnden och avser samtliga gymnasieskolor i
Linköping:
o Stödresurser (fördelas enligt BIN 2016-273)
o Enheten för läs-, skriv och språkstöd
o Modersmålsundervisning
o Ungdomsmottagningen
o Mottagningsenhet elevhälsa, råd, stöd och hälsa, Mini Maria
o Don’t drink and drive
o Sputnik (Stadsmissionen)
o Utvärderingar och enkäter
o Matematikdidaktikcentrum inklusive Ahead
o Ung företagsamhet
o Gymnasiebroschyr
o Mottagningsgrupp introduktionsprogram
o Medel för ökad andel elever med utländskbakgrund
o Utvecklingsmedel
o Tilläggsbelopp för enskild elev
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Gäller 2017-07-01 - 2017-12-31
Bidragsbelopp fristående gymnasieskolor 2017
BA Bygg- och anläggningsprogram exkl inriktning Anläggningsfordon
BF Barn- och fritidsprogram
EE El- och energiprogram
EK Ekonomiprogram
ES Estetiskt program, musik
FT Fordons- och transportprogram exkl inriktning Transport
HU Humanistiskt program
HV Hantverksprogram
IB International Baccalaureate
IN Industritekniskt program
NA Naturvetenskapsprogram
RL Restaurang- och livsmedelsprogram
SA Samhällsvetenskapsprogram
TE Teknikprogram
VF VVS och Fastighetsprogram
VO Vård- och omsorgsprogram
Preparandutbildning*
Individuellt alternativ**
Individuellt alternativ kvalificerat stöd**
Språkintroduktion**
Yrkesintroduktion för enskild elev**
Tillägg för IMPRO i årskurs 1 när behörighet saknas i 1 ämne, 2017 års
nivå
Tillägg för IMPRO i årskurs 1 när behörighet saknas i 2 ämnen, 2017 års
nivå
*Om elev i huvudsak läser preparandutbildningen tillsammans med ett
högskoleförberedande program och aktuellt program har högre ersättning än
preparandutbildning, utgår den högre ersättningen.

Kr/år
inkl moms
122 379
94 064
114 264
75 519
133 344
135 824
77 185
114 849
134 349
142 846
79 564
134 031
75 519
90 210
108 120
101 289
86 000
110 244
153 022
117 202
112 559
3 300
6 600

** Enligt Skollagen kapitel 17 § 29 är huvudmannen för en fristående gymnasieskola skyldig
att ta emot en elev till Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion bara
om huvudmannen och elevens hemkommun har kommit överens om det bidrag som
kommunen ska betala till huvudmannen för utbildningen.

Utbetalning av bidragsbelopp görs månadsvis för varje Linköpingselev som är
inskriven på ett program den 15:e i månaden i fristående gymnasieskolor. Juni ersätts
efter antal elever 1 juni. Juli och augusti ersätts preliminärt efter elevantal den 1 juni
och justeras i september efter antal den 15 sept. Samtliga bidragsbelopp är jämnt
delbara med 12 (anpassning till månadsersättning), avrundning har gjorts uppåt.
Särskild uppföljning görs två gånger om året av utbildningskontoret av vilka elever
som bedöms ha behov av att återläsa någon eller några kurser under ett fjärde år.
Ersättning ges för aktuell andel av heltidsstudier (25 %, 50 %, 75 % eller 100 %).

