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Beslut om programpriser gymnasieskolan i 

Stockholmsregionen 2023 

 

Utbildningsnämndens beslut 

 Storsthlms rekommendationer gällande gymnasiets prislista för 2023 är 

baserat på en genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent fastställs i enlighet 

med bilaga 1. 

 Storsthlms förslag till uppräkning av gymnasiets strukturtillägg om 1,8 

procent fastställs i enlighet med bilaga 1. 

 Ersättningsnivåerna för introduktionsprogrammen på Rudbecks 

gymnasium samt hos annan huvudman fastställs med uppräkning om 1,8 

procent i enlighet med bilaga 2. 

 Ersättningsnivåer för gymnasiesärskola följer Skolverkets riksprislista. 
 

Sammanfattning 

Utbildningskontoret föreslår utbildningsnämnden en genomsnittlig uppräkning av 

gymnasiepengen med 1,8 procent och gymnasiets strukturtillägg med 1,8 procent 

enligt Storsthlms rekommendation. I bilaga 1 redovisas Storsthlms 

rekommendationer gällande programpriser samt strukturtillägg för 

gymnasieskolan i Stockholmsregionen för år 2023. 

 

I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om 

eventuell justering av programpriserna. Storsthlm har tagit fram underlag enligt 

fastställd beräkningsmodell och därtill görs en politisk bedömning. Storsthlms 

styrelse har föreslagit att både programpriserna för nationella program och 

strukturtillägget räknas upp med i genomsnitt 1,8 procent inför 2023. 

Uppräkningen av programpriserna differentieras så att priserna för Barn- och 

fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Försäljnings- och 

serviceprogrammet (tidigare Handels- och administrationsprogrammet) och 

Hotell- och turismprogrammet justeras upp med 3 procent i förhållande till 2022 

års priser. Programpriserna för Fordonsprogrammen får en uppjustering med ett 

fast belopp på 1 000 kronor i förhållande till programpriserna 2022. Det motsvarar 

en justering av programpriset på 0,7 procent. 



 
 
 
Utbildningsnämnden 
 

Dokumentnamn.  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Sammanträdesdatum  
2022-11-22 

2 (3) 

 

 

 

Programpriserna för övriga program justeras ned med beaktande av de justeringarna som 

görs i differentieringen. Den genomsnittliga uppräkningen av programpriserna för de 

program som inte berörs av differentiering blir således 1,76 procent, se bilaga 1. 

 

Utbildningsnämnden behöver utöver Storsthlms prislista fastställa 2023 års 

ersättningsnivåer för introduktionsprogrammen på Rudbeck samt för elever som 

deltar i gymnasieskolans introduktionsprogram som inte erbjuds vid Rudbeck. 

Underlag för beslut om 1,8 procents uppräkning för år 2023 återges i bilaga 2. Om en 

elev är i behov av extraordinärt stöd kan en huvudman ansöka hos hemkommunen om 

tilläggsbelopp (enskild huvudman) alternativt verksamhetsstöd (offentlig huvudman) 

utöver programpriset.  

 

Ersättning för elever på nationella program inom gymnasiesärskolan följer 

Skolverkets riksprislista alternativt överenskommelser för elever på individuella 

program. 

 

Programpriserna är exklusive momskompensation. Vid ersättning till fristående 

huvudmän tillkommer momsersättning med 6 procent. Programpriser beslutade av 

Skolverket i riksprislistan är inklusive moms. 

 

Arbetsutskottets förslag  

Arbetsutskottet beslutar att ta upp ärendet i nämnden. 

 

Överläggning 

Ordförande Soley Aksöz Lithborn (M) yrkar att nämnden beslutar följande: 

 Storsthlms rekommendationer gällande gymnasiets prislista för 2023 är 

baserat på en genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent fastställs i enlighet 

med bilaga 1. 

 Storsthlms förslag till uppräkning av gymnasiets strukturtillägg om 1,8 

procent fastställs i enlighet med bilaga 1. 

 Ersättningsnivåerna för introduktionsprogrammen på Rudbecks 

gymnasium samt hos annan huvudman fastställs med uppräkning om 1,8 

procent i enlighet med bilaga 2. 

 Ersättningsnivåer för gymnasiesärskola följer Skolverkets riksprislista. 
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Proposition 

Ordföranden frågar om nämnden bifaller hennes yrkande och finner att så är 

fallet. 

 

 

Beslutsexpediering: 

Akt 

 


