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Tjänsteskrivelse
Utbildningskontoret
Jenny Wissmark

2018-11-07

Dnr BIN 2018-53

Bildningsnämnden

Ny programersättning inom gymnasiesärskolan 2019
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden fastställer den nya programersättningen inom
gymnasiesärskolan.

Ärende
Utbildningskontoret fick i mars 2018 i uppdrag att se över gymnasiesärskolans
programersättningar och bidragsbelopp utifrån en tydligare koppling mellan
elevens funktionsnedsättning och programersättning. Arbetet skulle utföras i
dialog med grundsärskolan.
Förslaget till nya programersättningarna utgår från den nya modell för
programersättningar som bildningsnämnden beslutat om. Modellen är en
bedömningsmodell med fyra olika ersättningsnivåer som är kopplade till
elevens funktionsnedsättning. Samma modell används inom grundsärskolan.
Den nya ersättningen innebär också att elever med mycket stora
funktionsnedsättningar och som kräver mycket resurser kan få en högre
ersättning än tidigare utan att som idag begära ersättning utöver
programersättningen, ibland kallat tilläggsbelopp.
Programersättning gymnasiesärskolan 2019
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Nationellt program Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4

Kr/år
300 000
450 000
620 000
780 000

__________
Beslutsunderlag:
Missiv ny programersättning inom gymnasiesärskolan 2019 (nov -18).docx
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Bakgrund
Utbildningskontoret fick i mars 2018 i uppdrag att se över gymnasiesärskolans
programersättningar och bidragsbelopp utifrån en tydligare koppling mellan
elevens funktionsnedsättning och programersättning. Arbetet skulle utföras i
dialog med grundsärskolan.
Förslaget till nya programersättningarna utgår från den nya modell för
programersättningar som bildningsnämnden beslutat om. Modellen är en
bedömningsmodell med fyra olika ersättningsnivåer som är kopplade till
elevens funktionsnedsättning. Samma modell används inom grundsärskolan.
Den nya ersättningen innebär också att elever med mycket stora
funktionsnedsättningar och som kräver mycket resurser kan få en högre
ersättning än tidigare utan att som idag begära ersättning utöver
programersättningen, ibland kallat tilläggsbelopp.
I tabellerna nedan redovisas gällande programersättningar och förslag till ny
programersättning. Elev som bedöms tillhöra nivå 4 har alla tidigare varit
föremål för ersättning utöver programersättning.
Programersättning gymnasiesärskolan 2018
Nationellt program
Individuella program Berzelius

Kr/år
298 164
440 148

Individuella program Berzelius tidigare Westmannaoch Vallaskolan

603 984

RH-sär nationella program

617 004

Programersättning gymnasiesärskolan 2019
Nationellt program Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4

Kr/år
300 000
450 000
620 000
780 000

Ekonomiska konsekvenser
Ersättningsnivåerna ryms inom den fastställda internbudgeten för 2019.
Kommunala mål
I koalition för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018 anges:
En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor.
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Uppföljning och utvärdering
Utvärdering av ersättningsnivåerna sker i samband med bokslut 2019.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11§ MBL har genomförts den 13 november 2018.

Utbildningskontoret

Anne Hallberg

Åsa Ridne

Beslutet skickas till:
Rektorer gymnasiesärskolan

