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Programpeng 2019 för gymnasieprogrammen International 

Baccalaureate och Introduktionsprogrammen  

Sammanfattning 

Täby kommun erbjuder alla nationella program inom gymnasieskolan antingen i 

egen regi eller genom samverkan med övriga kommuner i Stockholms län. 

Beslut har fattats av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 17 oktober 

2018 att Täby kommun godkänner föreslagen uppräkning av programpriser i 

överensstämmelse med Storsthlm:s rekommendation för samverkansområdet. 

 

Den gemensamma prislistan inkluderar inte programmen: 

● Internationell Baccalaureate  

● Introduktionsprogrammen  

 

Programpeng på ovanstående program ska baseras på Täby kommunala skolors 

(Åva gymnasium och Täby språkintroduktion) budget för dessa program. 

 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer programpengen för 

programmen International Baccalaureate och Introduktionsprogrammen för 

2019 enligt förslag programpeng 2019. 
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Ärendet 

Täby kommun erbjuder alla nationella program inom gymnasieskolan antingen i 

egen regi eller genom samverkan med övriga kommuner i Stockholms län. 

Beslut har fattats av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 17 oktober 

2018 att Täby kommun godkänner föreslagen uppräkning av programpriser i 

överensstämmelse med Storsthlm:s rekommendation för samverkansområdet.. 

 

Den gemensamma prislistan inkluderar inte programmen: 

● Internationell Baccalaureate  

● Introduktionsprogrammen  

 

Programpeng på ovanstående program ska baseras på Täby kommunala skolors 

(Åva gymnasium och Täby språkintroduktion) budget för dessa program.  

 

De introduktionsprogram som inte omfattas av den gemensamma prislistan är 

följande: 

● Programinriktat val ska ge eleven behörighet till ett nationellt program. 

● Individuellt alternativ som förbereder eleven för yrkesintroduktion, annan 

fortsatt utbildning eller för arbetsmarknaden. 

● Språkintroduktion ska ge nyanlända ungdomar en utbildning med 

tyngdpunkt på det svenska språket för att de ska kunna utbilda sig vidare. 

● Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till ett 

yrkesprogram.  

  

Introduktionsprogrammen för Individuella alternativet, Språkintroduktion och 

International Baccalaureate föreslås en uppräkning med 1,8 % som för de 

nationella programmen inom samverkansområdet. För yrkesintroduktion 

föreslås en gemensam peng i enlighet med övriga kommuner i 

samverkansområdet. Programinriktat val som ersätter tidigare 

preparandutbildning baseras på Åva gymnasiums budget för programmet.      

 

Förslag programpeng 2019 

● Internationell Baccalaureate: 119 177 kr 

● Programinriktat val: 134 885 kr 

● Individuella alternativet: 134 885 kr 

● Språkintroduktion: 134 885 kr 

● Yrkesintroduktion: 123 500 kr  

 

Den kommunala verksamheten ersätts med föreslagen programpeng. Fristående 

huvudman som erbjuder motsvarande program ersätts med programpeng med 

tillägg för momskompensation på 6 %. 


