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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 
Ny ersättning fristående gymnasieskolor – förändring av Samlad 
vägledning 
 
 
Förslag till beslut 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att   ersätta fristående gymnasieskolor i Uppsala för studie- och yrkesvägledning med 592 
kronor/elev på nationella program och 2 960 kronor/elev på IMPRE, 1 184 kronor/elev på 
IMPRO och 7 400 kronor/elev på IMYRK för perioden 1 juli till 31 december 2014. 
 
att   ersätta fristående gymnasiesärskolor i Uppsala för studie- och yrkesvägledning med 3 
700 kronor/elev för perioden 1 juli till 31 december 2014. 
 
Ärendet 
Uppsala kommun har sedan ett antal år tillbaka tillhandahållit tjänsten studie- och 
yrkesvägledning genom Samlad vägledning. Det har inneburit en möjlighet för fristående 
såväl som kommunala gymnasieskolor att få tilldelat en studie- och yrkesvägledare ur den 
sammanhållna organisationen Samlad vägledning som är organiserad under Teknik & service. 
Efter att överklagande i Förvaltningsrätten vunnit laga kraft har kommunen inte längre 
möjlighet att ensidigt besluta att fristående gymnasieskolor ska använda sig av de tjänster 
kommunen tidigare erbjudit. 
 
Från och med 1 juli föreslås ersättningen för studie- och yrkesvägledning att ingå i 
programersättningen för fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor. Under perioden 1 
juli – 31 december föreslås vidare att de fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor 
som så önskar att kunna köpa tjänsten studie- och yrkesvägledning från Teknik & service. 
Fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor kommer alltså inte att tilldelas en studie- 
och yrkesvägledare på samma sätt som idag. De gymnasieskolor som önskar anställa en egen 
studie- och yrkesvägledare får då göra det, och de som vill nyttja tjänsten på samma sätt som 
idag kan då köpa tjänsten. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslaget innebär kostnadsökningar på ca 1 000 tkr för programersättningar för de fristående 
skolorna. Detta avser perioden 1/7 till 31/12 2014 och motsvaras av minskade kostnader för 
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avtalet med styrelsen för Teknik & service gällande Samlad vägledning. Samtliga kostnader 
ligger totalt sett inom budgetramarna. 
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