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Utbildningsförvaltningen 

Datum 2020-12-30 

Dnr GVN 2020/0185 

Till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Ersättning för mindre undervisningsgrupp i gymnasieskolan inom ramen 

för länsprislistan 2021 
 

 

Sammanfattning 
I prislista för gymnasieutbildning i Stockholms län 2021 (länsprislistan) ingår schablonersättning för   
studievarianten mindre undervisningsgrupp inom nationella program. StorShlms styrelse har, den 10 
december 2020, beslutat att utreda modellen med extra ersättning för mindre undervisningsgrupp. 
Utredningen förväntas vara färdig senast juni 2021. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
föreslår därför att Kommunfullmäktige avvaktar tillämpning av ersättning för studievariant - mindre 
undervisningsgrupper enligt länsprislistan under 2021, i väntan på Storsthlms översyn. 
 

Beslutsförslag 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
 
Avvakta tillämpning av ersättning för studievariant - mindre undervisningsgrupper enligt 
länsprislistan under 2021, i väntan på Storsthlms översyn. 
 

Bakgrund 
 
Från och med januari 2015 gäller ett samverkansavtal som samtliga kommuner i Stockholms län 
inklusive Håbo kommun har antagit. I enlighet med samverkansavtalet ska kommunerna årligen 
besluta om eventuell justering av programpriser efter förslag från Storsthlm. Efter samråd med 
kommunledningarna har Storsthlms styrelse beslutat att rekommendera en prislista för 2021 med 
oförändrade programpriser och strukturbidrag med hänsyn till kommunernas ekonomiska 
förutsättningar. I förslaget finns vidare förslag till bidrag för extra ersättning för mindre 
undervisningsgrupper samt hörselklasser. 
 

Förvaltningens slutsatser 
 
Utbildningsförvaltningen har i huvudsak inga invändningar mot förslagen, med undantag för den 
fasta ersättningen till mindre undervisningsgrupper. 
 
Elever som har antagits till mindre undervisningsgrupper har tidigare ersatts med interkommunal 
ersättning, verksamhetsstöd (egen regi) och tilläggsbelopp (fristående skolor). Från och med 2020 
infördes en fast ersättning i prislistan för mindre undervisningsgrupp. Ersättningen är baserad på en 
gruppstorlek om 8 – 10 elever. Samtliga huvudmän, både i kommunal och fristående regi, omfattas 
av ersättningen.  
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Syftet med införandet av det särskilda tillägget var att minska administrationen för ansökan om 
ersättning och bidra till en mer likvärdig ersättning för särskilt stöd. Modellen är dock oberoende av 
lagstiftningen om tilläggsbelopp. Fristående huvudmän kan enligt skollagen söka tilläggsbelopp för 
elever med omfattande behov av särskilt stöd. Kommunala skolor kan ansöka om interkommunal 
ersättning för extra kostnader för elev i behov av omfattande stödinsatser. Skollagens bestämmelser 
har inte förändrats med anledning av överenskommelsen inom Stockholms län. Österåkers kommun 
beslutade att avvakta med tillämpning av modellen 2020 eftersom konsekvenserna inte bedömdes 
som tillräckligt belysta varken för kommunen eller för eleverna.  
 
När en huvudman beslutar att inrätta mindre undervisningsgrupper innebär det att ansökan är öppen 
för alla elever som är behöriga till ett nationellt program. Beslut om mottagande ligger enligt 
skollagen på respektive huvudman. Om efterfrågan överstiger antalet platser, sker urval genom betyg 
på samma sätt som för övriga program. Det görs alltså ingen prioritering av eleverna efter behov. 
Hemkommunen har ingen rådighet över varken inrättande av grupper eller vilka elever som tas 
emot. Det finns inte heller något system för kontroll och tillsyn över gruppernas utformning eller 
uppföljning av verksamhetens kvalitet.  
 
Inför 2021 har både Stockholms stad och Sollentuna kommun reserverat sig mot 
ersättningsmodellen. StorSthlms styrelse beslutade den 10 december 2020 att genomföra en förnyad 
utredning av modellen i samråd med kommunerna. 
 
Att införa en ny ersättningsmodell innebär betydande administrativa kostnader. Det får också 
konsekvenser för utförare och i slutändan elever. Det är därför väsentligt att kommunen säkerställer 
långsiktighet gällande tillämpning av nya ersättningsmodeller. Vad gäller ersättning för mindre 
undervisningsgrupper är utbildningsförvaltningens bedömning att det föreligger betydande 
oklarheter vilket motiverar att avvakta kommande utredning.  
 
Adekvat ersättning gällande särskilt stöd till utförare säkerställs genom nuvarande modeller vilket 
innebär programpeng i kombination med eventuellt verksamhetsstöd, interkommunala ersättning 
eller tilläggsbelopp. Det finns således tillämpbara resursfördelningsmodeller så att utförare kan 
organisera verksamheten efter alla elevers förutsättningar och behov.  
 
Förvaltningen föreslår därför att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förslår 
Kommunfullmäktige att avvakta tillämpning av ersättning för studievariant - mindre 
undervisningsgrupper enligt länsprislistan under 2021 i avvaktan Storsthlms utredning, då 
konsekvenserna av modellen med mindre undervisningsgrupp förhoppningsvis blir mer allsidigt 
belysta.  
 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
KS 2020/202 Budget 2021 plan 2022 – 23 
GVN 2020/0063, delegationsbeslut antagande av prislista för gymnasieskolan 2021 

Bilagor 
1. Förslag till uppräkning av programpriser för gymnasieskolan 2021, S/20/0076-2  
2020 06 24  
2. Rekommendation, prislista för gymnasieskolan 2021, 2020 06 04 
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utbildningsdirektör  sakkunnig 
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Expedieras 


