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BILAGA 1

Programersättningar gymnasieskolan VT 2019
Programersättning per elev och år fastställs av bildningsnämnden. Programersättningen är
oberoende av årskurs och på vilken skola programmet anordnas.
Ersättningarna är i 2018 års pris- och lönenivå. Lönejustering från 1 april 2019 görs 1/7 2019
med kompensation för april-juni. Prisjustering från 1 januari 2019 görs 1/7 2019 med
kompensation för januari-juni.
I programersättning ingår:
o Personalkostnader (lärare, skolledning och övrig personal).
o Läromedel och övrig utrustning (t ex datorer och lös inredning)
o Administrativa kostnader och ersättning för prövning
o Kostnader för elevresor för studiebesök, arbetsplatsförlagd utbildning och
lärlingsutbildning
o Elevhälsa och studie- och yrkesvägledning samt
o Skolmåltider
Följande kostnader för kommunala skolor finansieras av bildningsnämnden:
o Lokalkostnader
o Gemensam administration
o Karriärtjänster
o Ökat PO lärarlönelyftet
o Genuspedagog
o Teknikcollege samt Vård- och omsorgscollege
o Likvärdig gymnasieskola – programstruktur
o Kompetensförsörjningsinsatser
Följande finansieras av bildningsnämnden och avser samtliga gymnasieskolor i Linköping:
o Strukturbelopp (fördelas enligt Bin 2018-437)
o Modersmålsundervisning
o Ungdomsmottagningen
o Mottagningsenhet elevhälsa, råd, stöd och hälsa, Mini Maria
o Don’t drink and drive
o Unga Forum (Stadsmissionen)
o Utvärderingar och enkäter
o Matematikdidaktikcentrum inklusive Ahead
o Ung företagsamhet
o Ungdomsombuden
o Gymnasiebroschyr
o Mottagningsgrupp introduktionsprogram
o Tilläggsbelopp för enskild elev
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Gäller 2019-01-01 – 2019-06-30

Programersättningar i gymnasieskolan 2019

Kr/år i 2018 års
pris- och lönenivå

BA Bygg- och anläggningsprogram

88 104

BF Barn- och fritidsprogram

73 116

EE El- och energiprogram

81 216

EK Ekonomiprogram

57 012

ES Estetiskt program, musik

106 836

FT Fordons- och transportprogram exkl transport inr år 2 och 3

87 840

HA Handels- och administrationsprogrammet

70 488

HU Humanistiskt program

58 608

HV Hantverksprogram

88 728

IB International Baccalaureate

113 136

IN Industritekniskt program

110 724

NA Naturvetenskapsprogram

60 864

RL Restaurang- och livsmedelsprogram

90 612

SA Samhällsvetenskapsprogram

57 012

TE Teknikprogram

71 028

VF VVS och fastighetsprogram

83 412

VO Vård- och omsorgsprogram

78 228

FXFLY Flygteknikerutbildning, särskild variant ***

175 584

Tillägg för NIU (lagidrott belopp enl SKL) ***

14 648

Tillägg för NIU (enskild idrott belopp enl SKL) ***

17 577

Individuellt alternativ

90 144

Individuellt alt Aspergerklass (inkl specialklass för nat program)

217 752

Individuellt alternativ kvalificerat stöd ALG

130 944

Individuellt alternativ kvalificerat stöd Berzeliusskolan

239 496

Individuellt alternativ Rh-klass (inkl specialklass för nat program)

579 024

Preparandutbildning*

67 008

Språkintroduktion

90 144

Språkintroduktion Folkhögskola

90 000

Yrkesintroduktion för enskild elev

92 340

Yrkesintroduktion för grupp av elever inriktad mot program

101 724

Tillägg** till Programinriktat ind val behörighet saknas i 1 ämne år 1

3 600

Tillägg** till Programinriktat ind val behörighet saknas i 2 ämnen år 1

7 200

* Om elev i huvudsak läser tillsammans med ett högskoleförberedande program och aktuellt
program har högre ersättning än preparandutbildning, utgår den högre ersättningen. Skolan ansvarar
för att anmäla detta till bildningsnamnden@linkoping.se .
** Fastställt av Skolverket
*** Priserna justeras med skolprisindex
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Utbetalnings- och rapporteringsrutiner
Utbetalning görs månadsvis från Extens för varje elev som är inskriven (i Extens) och deltar i
utbildning den 15:e i månaden. Juni ersätts efter antal 1 juni. Juli och aug ersätts preliminärt
efter antal den 1 juni och justeras efter antal 15 september.
OBS! För elever från andra kommuner skall respektive gymnasieskola rapportera till elevens
hemkommun den 15 november respektive 15 april beträffande elever som bedöms behöva
mer än 3 år för att fullfölja sina studier alternativt bedöms ligga i riskzon för att avbryta sina
studier (Samverkansavtal).

