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Bilaga 1

Programersättningar gymnasieskolan år 2021
Programersättning per elev och år fastställs av bildningsnämnden. Programersättningen är
oberoende av årskurs och på vilken skola programmet anordnas.
Ersättningarna är i 2021 års pris- och lönenivå. Lönejustering från 1 april 2021 görs 1 januari
2021, fördelat på 12 månader. Prisjustering från 1 januari 2021 görs från 1 januari 2021.
I programersättning ingår:
o
o
o
o

Personalkostnader (lärare, skolledning och övrig personal).
Läromedel och övrig utrustning (t ex datorer och lös inredning)
Administrativa kostnader och ersättning för prövning
Kostnader för elevresor för studiebesök, arbetsplatsförlagd utbildning och
lärlingsutbildning
o Elevhälsa och studie- och yrkesvägledning
o Skolmåltider
Följande kostnader för kommunala skolor finansieras av bildningsnämnden:
o Lokalkostnader
o Kompetensförsörjningsinsatser
o
o
o

Karriärtjänster, kommunala medel nedsättning i tjänst
Lärarlönelyftet, kommunala medel för ökat PO
Arbetsintegrerad utbildning (KPU/VAL)
o Heltidsmentorer

o
o
o
o
o

Digitalisering och nya sätt att organisera arbetet
Övriga utvecklingsinsatser för ökad måluppfyllelse
Övriga kostnader inkl. gemensam administration
Resursförstärkning till skolorna (extra statsbidrag)
Nya IT-system (extra statsbidrag)

Följande finansieras av bildningsnämnden och avser samtliga gymnasieskolor i Linköping:
o Stödinsatser
o
o
o
o
o

Strukturbelopp (fördelas enligt BIN 2020-628)
Modersmål
Kartläggning språkintroduktion
Övriga stödinsatser
Tilläggsbelopp/särskilt stöd utöver programersättning för enskild elev

o Övriga kostnader
o
o
o

Informationsmaterial i samband med gymnasieval
Upphandling och implementering nytt elevsystem
Kontakt Linköping
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Gäller 2021-01-01 till 2021-12-31

Programersättningar i gymnasieskolan
BA Bygg- och anläggningsprogram
BAANL Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning
Anläggningsfordon

Kr/år i 2021 års prisoch lönenivå
93 684
139 032

BF Barn- och fritidsprogram

77 748

EE El- och energiprogram

86 352

EK Ekonomiprogram

60 624

ES Estetiskt program, exkl. inriktning musik

85 416

ES Estetiskt program, musik

113 592

FT Fordons- och transportprogram exkl. transport inriktning år 2 och 3

93 384

HA Handels och administration

74 952

HU Humanistiskt program

62 316

HV Hantverksprogram

94 344

IB International Baccalaureate

120 276

IN Industritekniskt program

117 720

NA Naturvetenskapsprogram

64 716

RL Restaurang- och livsmedelsprogram

96 348

SA Samhällsvetenskapsprogram

60 624

TE Teknikprogram

75 516

VF VVS och fastighetsprogram

88 692

VO Vård- och omsorgsprogram

83 184

FXFLY Flygteknikerutbildning, särskild variant***

180 192

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

15 000

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

18 000

Individuellt alternativ

95 616

Individuellt alternativ Specialklass AS (autismspektrumtillstånd) inkl.
specialklass för nationellt program

230 940

Individuellt alternativ kvalificerat stöd ALG

138 876

Individuellt alternativ kvalificerat stöd Berzeliusskolan

253 992

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

614 040

Språkintroduktion

95 616

Yrkesintroduktion för enskild elev

97 932

Yrkesintroduktion för grupp av elever inriktad mot program
Tillägg** till Programinriktat val behörighet saknas i ett eller fler
ämnen. 4000 kr per ämne i år 1.
** Fastställt av Skolverket
*** Priserna justeras med skolprisindex

107 892
4 000
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Utbetalnings- och rapporteringsrutiner
Utbetalning görs månadsvis från Extens/elevsystem för varje elev som är inskriven (i
Extens/elevsystem) och deltar i utbildning den 15:e i månaden. Juni ersätts efter
elevantal 1 juni. Juli och augusti ersätts preliminärt efter elevantal den 1 juni och
justeras efter elevantal 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). För elever som är folkbokförda
i Linköping gäller slutlig rapportering den 15 april.

