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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Christopher Nottberg
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden 2017-10-18

Programpeng för gymnasieprogrammen International
Baccalaureate (IB) och Introduktionsprogrammen (IM)
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 18 oktober
2017 att Täby kommun godkänner föreslagen uppräkning av programpriser i
överensstämmelse med Storsthlm:s rekommendation.
Den gemensamma prislistan inkluderar inte programmen:
● Internationell Baccalaureate (IB)
● Introduktionsprogrammen (IM)
Programpeng på ovanstående program ska baseras på Täby kommunala skolors
(Åva gymnasium och Täby språkintroduktion) budget för dessa program. Av
bilaga ”Motivering till beslut av programpeng IB och IM 2018” framgår förslag till
programpeng samt motivering till hur beloppet beräknats.

Förslag till beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer programpengen för
programmen IB och IM för år 2018, enligt bilaga ”Motivering till beslut om
programpeng för IB och IM 2018”.
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 18 oktober
2017 att Täby kommun godkänner föreslagen uppräkning av programpriser i
överensstämmelse med KSL:s rekommendation.
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Den gemensamma prislistan inkluderar inte programmen:
● Internationell Baccalaureate (IB)
● Introduktionsprogrammen (IM)
Programpeng på ovanstående program ska därför baseras på Täby kommunala
skolors (Åva gymnasium och Täby språkintroduktions) budget för dessa program.
Förändring av programpriserna sker i enlighet med bilaga ”Motivering till beslut
om programpeng för IB och IM 2018” där det framgår förslag till programpeng
och hur beloppet beräknats.
Det finns fem introduktionsprogram som infördes i den nya gymnasiereformen.
Beräkning av programpeng har gjorts för fyra av dessa program enligt bilaga:
● Preparandutbildning som 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.
Nytt förslag på programpeng för
● Internationell Baccalaureate:117.000 kr
● Preparandutbildning:132.500 kr
● Individuella alternativet:132.500 kr
● Språkintroduktionen:132.500 kr
● Yrkesintroduktion och preparandutbildning är differentierat utifrån
program, se separat lista nedan
Program
Barn och Fritid (BF)
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)
El- och energiprogrammet (EE)
Fordons- och transportprogrammet (FT)
Handels- och administrationsprogrammet (HA)
Hantverksprogrammet (HV)
Hotell- och turismprogrammet (HT)
Industritekniska programmet (IN)
Naturbruksprogrammet (NB)
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Det återstående introduktionsprogrammet är:

Pris
87420
121300
115405
142054
91793
112911
91793
147754
171824
133223
117305
91793
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Programinriktat individuellt val som ska leda till antagning på ett nationellt
yrkesprogram. Programpengen finns med i ärendet om programpriser och kan
utläsas ur Prislistan för Stockholms län.

Patrik Forshage
Utbildningschef

