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Yrkande gällande ärende Årsplan 2017
Återremiss programpris
Vårt yrkande gällande återremiss av programpriserna har flera delar. Dels är det en omprioritering 
som vi inte upplever förankrad och lyft under överläggningarna och dels är det omprioriteringar vi i 
sak vill se ändrade. Den typen av omprioriteringar som görs till bland annat hotell och 
restauranglinjerna handlar inte om att öka kvalitet på utbildning utan handlar om att rädda en 
enskild kommunal gymnasieskolas ekonomi på grund av riskabla investeringar i lokaler. Vi ser det 
inte som rimligt att ge Hotell och Turism en 28% ökning i programpris. 

Vi vill i större utsträckning se analys på varför pengar omfördelas och varför programpriserna ser ut 
som de gör. Är det rimligt att ge program som vi redan idag har högst pris på i jämförbara 
kommuner ett ännu högre pris. Dessutom utan att koppla detta till eventuella elevresultat och mål 
för programmet i stort. 

2016 ökade vi programpriserna för det naturvetenskapliga programmet, varför ändras detta igen 
och detta hattande med programpriser kan verka märkligt när vi förra året gjorde en satsning på 
programmet. 

Från Moderaterna och Liberalernas sida vill vi se programpriser som baseras på vilka kostnader ett 
program har för att genomföra god kvalité och få höga resultat för eleverna. Vi vill inte i framtiden 
ha programpriser som baseras enbart på vilken ekonomi våra kommunala gymnasieskolorna har 
även om det självklart är ett mätinstrument. Men för att återigen ta Hotell- och 
Restaurangprogrammen som exempel har detta varken inte med elevresultat att göra eller 
möjlighet till kvalitetsförbättringar utan är helt kopplat till ett riskfyllt lokalbeslut taget i Utbildning- 
och Arbetsmarknadsnämnden. Ett beslut som vi även reserverad oss emot då vi såg att detta 
kunde bli resultatet.

Övriga yrkanden:
Vi vill stryka meningen på sidan 34 då vi anser att vi inte behöver ge detta typ av uppmuntranden i 
en årsplan för tilldelningsekonomin. Det faktum att den kommunala gymnasieskolan gör så idag är 
något vi från Moderaterna och Liberalerna gärna ser minskar i omfattning och att pengarna som vi 
fördelar per program istället kommer de elever det var tänkt till del. På sidan 14 finns ett mål i 
styrkorten om antal marknadsandelar som den kommunala gymnasieskolan minst ska ha. Ett mål 
vi inte anser relevant för tilldelningsekonomin. För oss är kvalitén avgörande oavsett huvudman.

Yrkanden:

• Återremiss gällande delen om programpriser
• Stryka följande meningen på sidan 34. ”…men möjlighet finns för kommunala utföraren att 

balansera helheten via resultatkrav på enheterna”
• Stryka målet rörande marknadsandelar på sidan 14.


