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Tjänsteskrivelse
Utbildningskontoret
Jenny Wissmark

2017-06-04

Dnr BIN 2016-288

Bildningsnämnden

Reviderade programersättningar och bidragsbelopp
inom gymnasie- och gymnasiesärskolan 2017
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden fastställer reviderade programersättningar per program
och elev för utbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i
Linköpings kommunala gymnasieskolor 2017.
2. Bildningsnämnden fastställer reviderade bidragsbelopp till fristående
gymnasieskolor per program och elev för utbildning inom gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan 2017.
Ärende
Kommunala skolor ersätts månadsvis med programersättning per program och
elev. Programersättningarna är oberoende av årskurs och på vilken kommunal
gymnasieskola programmet anordnas. I december 2016 fastställde
bildningsnämnden programersättningar för gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan i Linköpings kommunala skolor. Programersättningarna är
reviderade med pris- och löneuppräkning och gäller from 2017-07-01.
Fristående skolor ersätts månadsvis med bidragsbelopp per program och elev.
Bidragsbeloppet är oberoende av årskurs och på vilken fristående skola
programmet anordnas. Skolan kan ligga var som helst i landet. I december
2016 fastställde bildningsnämnden bidragsbelopp till fristående
gymnasieskolor. Bidragsbeloppen är reviderade med pris- och löneuppräkning
och gäller from 2017-07-01.
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Reviderade programersättning per program och elev inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan föreslås att fastställas för kommunala gymnasieskolor i
Linköping enligt bilaga 1 och 3. Reviderade bidragsbelopp per program och
elev inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan föreslås att fastställas enligt
bilaga 2 och 4.
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Beslutsunderlag:
Reviderade programersättningar och bidragsbelopp inom gymnasie- och gymnasiesärskolan
2017 (juni -17).docx
Bilaga 1 Rev programersättning gymnasieskolan 2017 (juni -17).docx
Bilaga 2 Rev bidragsbelopp fristående gymnasieskolor 2017 (juni -17).docx
Bilaga 3 Rev programersättning gymnasiesärskolan 2017 (juni -17).docx
Bilaga 4 Rev bidragsbelopp fristående gymnasieskolor 2017 (juni -17).docx

Bakgrund
Kommunala skolor
Kommunala skolor ersätts månadsvis med programersättning per program och
elev, se bilagorna 1 och 3. Programersättningarna är oberoende av årskurs och
på vilken skola programmet anordnas.
Fristående skolor
Fristående skolor ersätts månadsvis med bidragsbelopp per program och elev,
se bilagorna 2 och 4. Beloppen avser Linköpingselever i fristående
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor oavsett var i Sverige en fristående
skola är lokaliserad. Bidragsbeloppet till fristående skolor består av
programersättning, lokalersättning, 3 % administration samt 6 %
momskompensation. Bidragen till fristående skolor ska fastställas av
huvudmannen i hemkommunen per kalenderår och ska utgå från samma
grunder som hemkommunen tillämpar för motsvarande utbildning i egen regi
och skall grundas på kommunens budget för kalenderåret.
De reviderade bidragsbeloppen rapporteras till Skolverket senast den 1 augusti
för publicering på hemsidan www.bidragsbelopp.scb.se.
Ekonomiska konsekvenser
Finansieras inom bildningsnämndens ram.
Kommunala mål
I koalition för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018
anges:
En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxt villkor.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har skett den 7 juni 2017.
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Utbildningskontoret

Tor Andersson

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Enhetschefer för kommunala
gymnasieskolor
Rektorer för fristående gymnasieskolor
Huvudmän för fristående
gymnasieskolor (med mottagningsbevis)
Åsa Wirf, Utbildningskontoret
Elisabeth Ekstrand, Utbildningskontoret
Mottagningsgruppen för
introduktionsprogram

