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Uppräkning av programpriser och strukturtillägg på
gymnasiet 2018 – underlag för beslut

Bakgrund

I det nya samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning regleras ekonomiska villkor
och förutsättningar i avtalets 9 §. Där står bland annat att programpengen ska innehålla
posterna undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration samt
lokalko stnader. Det utgör grunden för den modell för uppräkning som tagits fram i
samband med det nya samverkansavtalet. Vidare står det i avtalet att avtalsparterna
beslutar årligen om eventuell justering av programpeng för respektive utbildning efter
förslag fr ån KSL : s styrelse.

Då kommunerna årligen ska besluta om eventuell justering av programpengen för
respektive utbildning krävs en arbetsordning där beslut om förslag till uppräkning inför
kommande år fattas i KSL : s styrelse innan sommaren. Detta för att möjl iggöra en
beslutsprocess i kommunerna så att beslut om uppräkning är klar i rimlig tid innan
årsskiftet.

Underlag för beräkningarna som baseras på statistik från SCB kommer först i slutet på
april eller under maj månad vilket gör att det är en utmaning att få till nödvändig dialog
och förankring i frågan.

Förslag till uppräkning av programpriser på nationella program

Modell för uppräkning och beräkningsmodell
Modellen för uppräkning av programpriser består av två delar

Beräkningsmodell
Politisk bedömning m ed hänsyn till kommunernas ekonomiska läge och
gemensamma prioriteringar

B eräkningsmodell en togs fram i samband med översynen av prislistan och
framtagandet av det nya samverkansavtalet. I modellen används fem index som bas
samt att en viktning görs inom o ch mellan de sju kostnadsslagen enligt framtagen
beräkningsmodell .

Detta ger en vägd kostnadsökning för gymnasieskolan enligt senaste kända statistik.
Uppräkningen av programpeng skiljer sig åt mellan olika program beroende på att olika
kostnadsslag är ol ika stora inom respektive program. Det innebär att programpengen
för vissa program ökar mer och andra mindre.
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Med beräkningsmodellen som underlag görs en politisk bedömning inför att förslag till
uppräkning beslutas av styrelsen . Här kan hänsyn tas till ko mmunernas ekonomiska
läge och gemensamma politiskt prioriteringar.

Kostnadsutvecklingen mellan 2015 - 2016
Kostnadsutveckling mellan 2015 och 2016 enligt senast känd statistik från SCB är:

Index
(SCB)

Kostnadsutveckling
2015 - 2016

Kommentar

Lärarlöneindex 6,39 procent (gymnasielärare + yrkeslärare)

Kommunlöneindex 4,07 procent (övriga yrkeskategorier på
gymnasiet)

Lokalindex 0,09 procent

KPIF 1,40 procent (ersätter KPIX )

Livsmedelsindex 1,49 procent

Detta ger en genomsnittlig vägd kostnadsökni ng på gymnasieskolan mellan 2015 och
2016 om 4,09 procent.

Vi har tidigare använt KPIX. Riksbanken har slutat beställ a KPIX och SCB har föreslagit
att vi ska använda KPIF som är det som ligger närmast . Vi går i år över till KPIF.

Eventuella statsbidrag
Under 2016 infördes två statsbidrag, lärarlönelyftet och inrättande av karriärvägar för
lärare . Statsbidraget motsvarar 74 miljoner kronor till samverkansområdets kommuner
und er året vilket motsvarade ett avdrag om 1,06 procent.

Utveckling av strukturtillägget
Parallellt med kostnadsutvecklingen följer vi också utvecklingen av strukturtillägget.
Strukturtillägget infördes i stockholmsregionen VT 2015 då det den 1 juli 2015 infördes
ett förtydligande i skollagen att kommuner och rektorer ska fördela resurser till
utbildningen inom skolan efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

Det är i princip ingen större skillnad mellan det utbetalade beloppet 2016 jämfört med
2015. Hänsyn till detta behöver inte tas i år vid bedömningen av prislistans uppr äkning.
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Samlat underlag inför uppräkning 2018
Med beräkningsmodellen som underlag och e fter avdrag av statsbidraget blir den
genomsnittliga vägda kostnadsökningen 3,54 procent. Se beräkningsmodellen nedan.

Tidigare års uppräkningar
I nedanst ående tabell gör en redovisning över föregående års uppräkningar i relation
till årets underlag inför uppräkning 2018.
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Gemensam politisk bedömning
Med utgångspunkt från underlaget över kostnadsutvecklingen föregående år görs en
gemensam politisk bedömning. Dialog har skett med kommunstyrelseordföranden och
kommundirektörer där den samlade bedömningen är att en uppräkning inom
intervallet 1,5 – 2,0 pr ocent är rimlig även om några kommuner förordar en lägre
uppräkning.

Slutgiltigt förslag behandlas i KSL:s styrelsen den 22 juni 2017.

Dialog och förankring
Det är en årlig utmaning att skapa möjlighet till dialog och förankring då underlagen
från SCB kommer först i slutet på april och fram till mitten på maj. Årets
förankringsprocess har sett ut på detta vis :

Forum Datum A ktivitet

Regional dialog gemensam

gymnasieregion

4 maj Information om arbetsgång och

tidplan

Tjänstemannastyrgrupp

gymnasieregion

18 maj Nuläge och förutsättningar

Kommunstyrelseordföranden

Kommundirektörer

19 maj Nuläge och förutsättningar

Kommunstyrelseordföranden

Kommundirektörer

Näm ndordföranden

Ekonomichefer

Förvaltningschefer

22 maj Utskick av underlag för dialog på

hemmaplan

Strategiskt nätverk

ekonomichefer

22 maj Nuläge och förutsättningar

Politisk styrgrupp

gymnasieregion - presidiet

23 maj Nuläge och förutsättningar

Kommunstyrelseordförandeträff 30 maj Dialog politisk justering

Styrelsens arbetsutskott 12 juni Dialog och förankring av förslag

KSLs styrelse 22 juni Beslut om förslag till prislista

2018 – rekommendation

Kommunerna Sep - nov Beslutsprocess om ut sänt förslag

till prislista 2018
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Förslag till uppräkning av strukturtillägg 2018

Strukturtillägget infördes VT 2015. Syftet med strukturtillägget är att ge extra
ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd. Strukturtillägg är
därmed in te att likställas med till exempel tilläggsbelopp, som är knutet till en unik
individ.

Beräkning av strukturtillägget avseende elevernas meritvärde och placering görs den 10
oktober och utgör underlag för utbetalning till skolorna i oktober för hösttermine n och
februari för vårterminen. Uppräkningen av strukturtillägget (intervallbeloppen) följer
sedan 2017 kalenderåret då vi har att ta hänsyn till kostnadsutvecklingen och statistik
från SCB som kommer under maj månad varje år. På samma sätt som programpeng en
följer kalenderår. Det innebär att det belopp som tilldelas skolorna är något lägre på
höstterminen jämförelse med på vårterminen.

Modell för uppräkning av strukturtillägget
För uppräkning av strukturtillägg används samma underlag som inför uppräkning av
programpriserna baserat på index från SCB avseende lärarlöner och KPIF (lärverktyg).

Fördelningen mellan de två är 85 procent lärarlöner och 15 procent KPIF.

Underlag för uppräkning av strukturtillägget
Kostnadsökning mellan 2015 och 2016 är enligt se nast kända statistik är 3,70 procent
avseende lärarlöner på gymnasiet samt 0,50 procent avseende KPIF (lärverktyg)

Detta sammantaget ger en vägd kostnadsökning om 4,74 procent .

Inför förra årets uppräkning hade andelen elever som genererar strukturtillägg minska
genom att meritvärdena ökat. Utbetalat strukturtillägg 2015 var 82 miljoner kronor.
Under 2016 utbetalades 76 miljoner kronor. En minskning med 0,09 procent. Vi följer
utvecklingen för att se om eventuella justeringar i strukturtillägget behöver gör as
framöver.

Modell för uppföljning av strukturtillägget
KSL har under 2017 i uppdrag att ta fram ett förslag till modell för uppföljning av
strukturtillägget. Denna utredning pågår förslag kommer presenteras under hösten.
Följande delar ingår:

Vad säger forskningen om effekten av strukturtillägg?
Hur gör andra kommuner?
Hur använder huvudmännen strukturtillägget i verksamheten?
Metod och kriterier för uppföljning
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Samverkansavtalet utgör grunden 
Från och med den 1 januari 2015 gäller ett nytt samverkansavtal som samtliga kommuner i 

Stockholms län samt Håbo kommun har antagit. Stockholms läns landsting har också anslutit sig till 

avtalet i berörda delar gällande Berga Naturbruksgymnasium. 

I arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal gjordes en översyn av prislistan och en ny modell 

för uppräkning togs fram. Från och med 2015 infördes också ett strukturtillägg. Bärande princip i 

arbetet har varit att skapa mer likvärdiga villkor för elevens utbildning. 

Prislistans uppbyggnad 

Programpengen delas upp i sju kostnadsslag (med hänvisning till SL kap 16, 53 §), vilka är 
undervisning, lokaler, lärverktyg, skolmåltider, skolhälsovård, resor samt administration/övrigt. 
Kostnader för SL-kort ingår inte i skolpengen utan faktureras separat. Programpengen har räknats 
fram utifrån kostnadsslagen.  
 
Årlig uppräkning görs också på sju olika kostnadsslag. Kostnadsutvecklingen hämtas från SCB. Dessa 
kostnadsökningar appliceras sedan på respektive kostnadsslag utifrån hur stor andel som är 
lärarlöner, övriga löner, lokaler, matinköp samt övriga kostnader. Därefter görs en politisk 
bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge och gemensamma politiskt prioriteringar. 
 
Samverkansområdets kommuner beslutar årligen om eventuell justering av programpeng för 
respektive utbildning, efter förslag från KSLs styrelse. 
 
Uppräkningen av programpeng skiljer sig åt mellan olika program, beroende på att kostnadsslag har 
olika andel inom respektive program. Det innebär att pengen för vissa program ökar mer och andra 
mindre.  
 

Genomsnittlig uppräkning för 2018 är 1,8 procent. 

 

Strukturtillägg infördes VT 2015 

Den 1 juli 2014 skedde ett förtydligande i skollagen att kommuner och rektorer ska fördela resurser 
till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och eleverna olika förutsättningar och behov. 
 
Med det som utgångspunkt har en modell för resursfördelning tagits fram, ett strukturtillägg. 
Syftet med strukturtillägget är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med lägre 
måluppfyllelse. Strukturtillägget beräknas per elev och nationellt program, men betalas ut till 
skolorna utan specifikation om vilka elever det avser. De totala beloppen specificeras endast per 
skola och per nationellt program. Sedan är det rektorn som beslutar om vilka åtgärder eller 
satsningar som bör göras. 
 
För att finansiera införandet av strukturtillägg drogs, motsvarar ca 1,5 % av den samlade 
kostnaden för programpengen, av programpriserna inför 2015 som sedan omfördelas till 
gymnasieskolorna enligt framtagen modell. Från och med år 2016 finns det ingen finansiell koppling 
mellan programpriset och strukturtillägget.  
 
Inför läsåret 2015/2016 reviderades modellen och ett tak för strukturtillägg infördes vid 200 
meritpoäng och intervallerna justerades för att stämma överens med antagningsgränserna till 
gymnasieskolan. Läs mer om strukturtillägget på KSL:s hemsida. 
 
Programpriserna beslutade enligt samverkansavtalet är därmed exklusive strukturtillägg. 
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Vilka omfattas inte av prislistan och strukturtillägg? 

Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program där priser inte har 
fastställts av samverkansavtalet omfattas inte av beslutad prislista och därmed inte heller av 
strukturtillägg. 
 

Ersättning till fristående huvudmän 

Programpriserna är exklusive momskompensation. Vid ersättning till fristående huvudmän 
tillkommer momsersättning med 6 procent. 
 

Elev folkbokförd i samverkansområdet som går i fristående skola  

För elev folkbokförd inom samverkanområdet ska ersättning enligt den gemensamma prislistan utgå 
till fristående skolor oavsett var de geografiskt är belägna. 
 
Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i fristående skola belägen inom (ex Tyresö) eller utanför 
samverkansområdet (ex Örebro kommun) 
 
Sär här går det till: 
Dessa elever är registrerade i Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) och betalning sker automatiskt 
via systemet. Strukturtillägg beräknas i UEDB, underlag ges till folkbokföringskommunen och 
strukturtillägg betalas ut till skolan där eleven går.  

 

Elev folkbokförd i vårt samverkansområde som går i kommunal skola (eller 

landstingsdriven skola) utanför samverkansområdet 

Då alla program och inriktningar erbjuds inom vårt samverkansområde blir eleven normalt 
andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) utanför samverkansområdet.  
 
Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande 
utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden. 
 
Den juridiska bedömningen är att strukturtillägg bör utgå till alla elever som är folkbokförda inom 
samverkansområdet även om de går i en kommunal skola (eller landstingsdriven) utanför vårt 
samverkansområde. 
 
Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i kommunal skola belägen i Åre kommun. 
 
Så här går det till: 
Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Betalning kan ske via UEDB om kommunerna kommit 
överens om detta. Om eleven är registrerad ges ett underlag till folkbokföringskommunen om 
placeringen. Däremot lägger kommunen själv in överenskommet pris. Här är det upp till respektive 
kommun att lägga in ersättning för strukturtillägg för respektive elev. Den kommun där eleven är 
folkbokförd bör kunna hämta elevs meritvärde i IST analys. 
  

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i kommunal skola i vårt 

samverkansområde 

Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så blir eleven normalt 
andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) i vårt samverkansområde.  
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Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande 
utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden. 
 
De nya reglerna om resursfördelning avser den resursfördelning som varje kommun är ansvarig för, 
det vill säga till elever i egna skolor, till fristående skolor samt vid interkommunal ersättning. Det 
innebär att hemkommunens regelverk bör avgöra om ersättning motsvarande vårt strukturtillägg 
skall följa med eleven. 
 
Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i kommunal skola i Södertälje kommun. 
 
Så här går det till: 
Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad i UEDB skapas ett underlag för 
fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som går i skola i vårt samverkansområde. 
Det är upp till respektive kommun att föra en dialog med hemkommunen om eventuellt 
strukturtillägg ska ingå och ersättning för detta. 
 

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i fristående skola inom vårt 

samverkansområde 

Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så är det hemkommunens pris 
som gäller, om inte är det riksprislistan. 
 
Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i fristående skola belägen i Stockholms stad. 
 
Så här går det till: 
Dessa elever kan vara registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad skapas ett underlag för 
fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som går i skola i vårt samverkansområde.  
 

Priser beslutade av Skolverket m fl (underlag kommer från skolverket kommer i början 

av 2018) 

Priser fastställda av Skolverket och Skolinspektionen räknas upp med skolindex. Skolindex för 2017 är 
fastställt till 1,0203 . För spetsutbildningar och internationella skolor räknas priset upp enligt 
riksprislistan. Prislista se sid 11. 
 

Prislista för Introduktionsprogram – Programinriktat individuellt val (IMPRO) 

Ersättningen för IMPRO ska utgå ifrån det programpris som finns för det yrkesprogram som det 
programinriktade individuella valet är inriktat mot (skollag 17kap 23-25§§ för kommunala skolor 
samt 17 kap 35-36§§ för fristående anordnare). Däremot utgår inget strukturtillägg för elever som 
går introduktionsprogrammet. Prislista för IMPRO är av den anledningen exklusive avdrag för 
strukturtillägg gällande de Yrkesprogram som IMPRO riktar sig till.  
 
Denna prislista ska alltid användas för elever folkbokförda i vårt samverkansområde som går i skola 
inom vårt samverkansområde samt vid fristående gymnasieskolor.  
 
För elever som är andrahandsmottagna, folkbokförda utanför samverkansområdet, så ska denna 
prislista användas vid jämförelse med hemkommunens pris (eget pris eller i samverkan).   
 
För elever, folkbokförda i vårt samverkansområde, som är andrahandsmottagna i kommunal skola 
utanför vårt samverkansområde ska denna prislista användas vid jämförelse med anordnarens pris. 
Prislista se sid 10.  
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Inriktningspris i årskurs 1 – förändringar infördes HT 2017 

Enligt gymnasieförordningens 4 kap, § 2 får de nationella inriktningarna i gymnasieskolan inom 
estetiska programmet, hantverksprogrammet, industritekniska programmet och 
naturbruksprogrammet börja det första läsåret. Övriga inriktningar får börja det andra eller tredje 
läsåret.  
 
I Storstockholm har kommunerna kommit överens om att det ska ges möjlighet att söka till och starta 
inriktningar under det första året även för andra gymnasieprogram. Detta ger för det flesta program 
och inriktningar inga ekonomiska effekter utom på följande tre program och inriktningar som har ett 
särskilt inriktningspris. Det gäller Fordon- och transportprogrammet med inriktning transport, Bygg- 
och anläggningsprogrammet med inriktning anläggningsfordon samt Samhällsvetenskapliga 
programmet med inriktning medier, information och kommunikation. 
 
Fram till nu har skolorna gjort på två olika sätt. Antingen lägger man ut inriktningskurserna under tre 
år eller under de två sista åren. 
 
För att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar och följa gymnasieförordningen har beslut fattats 
att inriktningspriser för dessa tre program och inriktningar tas bort i årskurs 1 from höstterminen 
2017. Huvudmännen avgör dock själva hur de vill fördela inriktningens kurser över de tre 
årskurserna. 
 
Inriktningspriset för tre årskurser kommer att fördelas ut på de två sista årskurserna för inte påverka 
de ekonomiska förutsättningarna för huvudmännen. Denna förändring får genomslag först 
höstterminen 2018 då eleverna som börjad årskurs 1 höstterminen 2017 börjar årskurs 2. 
 
De elever som HT 2017 börjar årskurs 2 och årskurs 3 kommer att få ersättning enligt tidigare modell. 
Det gör att under 2018 kommer finnas två inriktningspris parallellt. 
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Prislista – nationella program inom samverkansområdet 

Program och inriktning  Pris 2018 
Barn- och fritidsprogrammet (BF) 80 907 

Fritid- och hälsa (BFFRI)  

Pedagogiskt arbetet (BFPED)  

Socialt arbetet (BFSOC)  

  

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) - samtliga inriktningar årskurs 1 112 658 

Husbyggnad (BAHUS)  

Mark och anläggning (BAMAR)  

Måleri (BAMAL)  

Plåtslageri (BAPLA)  

Anläggningsfordon (BAANL) – Inriktningspris för årskurs 2 (VT 2018) 178 397 

Anläggningsfordon (BAANL) – Inriktningspris för årskurs 2 (HT 2018) 211 266 

Anläggningsfordon (BAANL) – Inriktningspris för årskurs 3 (VT 2018) 178 397 

Anläggningsfordon (BAANL) – Inriktningspris för årskurs 3 (HT 2018) 178 397 

  

Ekonomiprogrammet (EK) 76 831 

Ekonomi (EKEKO)  

Juridik (EKJUR)  

  

El- och energiprogrammet (EE) 107 719 

Automation (EEAUT)  

Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT)  

Elteknik (EEELT)  

Energiteknik (EEENE) 114 423 

  

Estetiska programmet (ES) 104 850 

Bild och formgivning (ESBIL)  

Dans (ESDAN)  

Teater (ESTEA)  

Estetik och media (ESEST) 108 948 

Musik (ESMUS) 122 106 

  

Fordons- och transportprogrammet (FT) - samtliga inriktningar årskurs 1 132 711 

Godshantering (FTGOD)  

Karosseri och lackering (FTKAR)  

Lastbil och mobila maskiner (FTLAS)  

Personbil (FTPER)  

Transport (FTTRA) – Inriktningspris för årskurs 2 (VT 2018) 178 323 

Transport (FTTRA) – Inriktningspris för årskurs 2 (HT 2018) 201 129 

Transport (FTTRA) – Inriktningspris för årskurs 3 (VT 2018) 178 323 

Transport (FTTRA) – Inriktningspris för årskurs 3 (HT 2018) 178 323 

  

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 84 733 

Administrativ service (HAADM)  

Handel och service (HAHAN)  
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Hotell- och turismprogrammet (HT) 84 999 

Hotell och konferens (HTHOT)  

Turism och resor (HTTUR)  

  

Humanistiska programmet (HU) 77 124 

Kultur (HUKUL)  

Språk (HUSPR)  

  

Industritekniska programmet (IN) 139 113 

Driftsäkerhet och underhållsteknik (INDRI)  

Processteknik (INPRO)  

Produkt och maskinteknik (INPRK)  

Svetsteknik (INSVE)  

  

Naturbruksprogrammet (NB) 162 783 

Djur (NBDJU)  

Lantbruk (NBLAN) Berga - SLL 201 515 

Skog (NBSKO) - erbjuds inte av kommunal skola inom samverkansområdet, riksprislistan 
gäller  

 

Trädgård (NBTRA) - erbjuds inte av kommunal skola inom samverkansområdet, 
riksprislistan gäller kommun planerar att starta inriktningen till HT 2017 

201 515 

  

Naturvetenskapliga programmet (NA) 84 980 

Naturvetenskap (NANAT)  

Naturvetenskap och samhälle (NANAS)  

  

Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) 124 756 

Bageri och konditor (RLBAG)  

Färskvaror, delikatess och catering (RLFAR)  

Kök och servering (RLKOK)  

  

Samhällsvetenskapliga programmet (SA) - samtliga inriktningar årskurs 1 76 658 

Beteendevetenskap (SABET)  

Samhällsvetenskap (SASAM)  

Medier, info och kommunikation (SAMED) – Inriktningspris för årskurs 2 (VT 2018) 86 506 

Medier, info och kommunikation (SAMED) – Inriktningspris för årskurs 2 (HT 2018) 91 430 

Medier, info och kommunikation (SAMED) – Inriktningspris för årskurs 3 (VT 2018) 86 506 

Medier, info och kommunikation (SAMED) – Inriktningspris för årskurs 3 (HT 2018) 86 506 

  

Teknikprogrammet (TE) 89 154 

Design och produktutveckling (TEDES)  

Informations- och medieteknik  

Produktionsteknik (TEPRO)  

Samhällsbyggande och miljö (TESAM)  

Teknikvetenskap (TETEK)  

  

Program och inriktning Pris 2018 
Hantverksprogrammet (HV) 105 466 

Finsnickeri (HVFIN)  

Florist (HVFLO)  

Frisör (HVFRI)  

Textil design (HVTEX)  

Övriga hantverk (skolverket har koder)  
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Program och inriktning Pris 2018 
VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 109 085 

Fastighet (VFFAS)  

Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL)  

Ventilationsteknik (VFVEN)  

VVS (VFVVS)  

  

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 85 066 

Inga nationella inriktningar  

  
 

  



10 

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp avseende Nationellt 

godkända idrottsutbildningar, modersmålsundervisning samt för 

elever i klass med hörselanpassning 
 

Inför 2017 års prislista beslutades om att införa interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för 

modersmålsundervisning. Detta ersätter överenskommelsen om tilläggsbelopp daterad 2013-03-21. 

Samtidigt beslutades om att inför interkommunal ersättning för elever som går i klass med 

hörselanpassning (för närvarande i Stockholms stad). 

Samtliga belopp nedan har uppräknats med 1,8 procent, samma som programpriserna. 

 

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) Pris 2018 

Rör ett stort antal godkända utbildningar  

Tilläggsersättning Lagidrott 17 125 
Tilläggsersättning Individuell idrott 20 550 

  

  
Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning Pris 2018 

Ersättning kr/elev/läsår * 8 472 

  

  
Interkommunal ersättning för elever som går i klass med hörselanpassning 
Ersättning utöver programpris (kr/elev/läsår) 

Pris 2018 

Vård- och omsorgsprogrammet – Kungsholmens västra gymnasium 224 051 
Naturvetenskapliga programmet – Kungsholmens västra gymnasium 223 958 
Samhällsvetenskapliga programmet, beteende – Kungsholmens västra gymnasium 215 821 
Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle– Kungsholmens västra gymnasium 215 821 
Ekonomiprogrammet – Thorildsplans gymnasium 213 647 
Teknikprogrammet– Thorildsplans gymnasium 225 878 
El- och energiprogrammet– Thorildsplans gymnasium 244 124 

  

  

  

  

  

  

 

* Nacka kommun har beslutat att inte anta förslaget till interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för 

modersmålsundervisning. Här får överenskommelse mellan hemkommun och skolhuvudman göras 

för varje enskild elev. 
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Prislista för Introduktionsprogrammet – Programinriktat individuellt 

val 
 

Ersättningen för IMPRO ska utgå ifrån de programpris för det yrkesprogram som det 
programinriktade individuella valet är inriktat mot (skollag 17kap 23-25§§ för kommunala skolor 
samt 17 kap 35-36§§ för fristående anordnare). Däremot utgår inget strukturtillägg för elever som 
går introduktionsprogram. Prislista för IMPRO är av den anledningen exklusivel avdrag för 
strukturtillägg gällande de Yrkesprogram som IMPRO riktar sig till.  
 
 

 
 
 
 

Yrkesprogram och inriktning Pris 2018 
Barn- och fritidsprogrammet (BF) 84 079 

  

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 116 253 

  

El- och energiprogrammet (EE) 110 741 

  

Fordons- och transportprogrammet (FT) 136 380 

  

Handels- och administrationsprogrammet (HA) 88 175 

  

Hantverksprogrammet (HV) 108 429 

  

Hotell- och turismprogrammet (HT) 88 175 

  

Industritekniska programmet (IN) 141 738 

  

Naturbruksprogrammet (NB) 165 055 

  

Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)  127 752 

  

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 112 527 

  

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) 88 175 
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Priser 2018 bestämda av Skolverket samt Stockholms stad 

(yrkesdansare).  

Priser som följer skolindex uppdateras först när underlag kommer från Skolverket. 

Skolindex för 2017 är 1,0203. Riksprislistan uppdateras enligt skolverkets prislista. 

 

Program och inriktning  Pris 2017 
El- och energiprogrammet (EE)  

Säkerhetsgymnasiet i Kista – Elteknik (EEELTVOR) ÅK1 och ÅK2 109 942 

  

Estetiska programmet (ES)  

Botkyrka – Nycirkus (ESCIRVS) 149 064 

Botkyrka – Animering, foto, ljud (ESESTVS/ESBILVS ÅK3 149 064 

Botkyrka – Animering, foto, ljud (ESEST0S/ESBIL0S) ÅK1 och ÅK2 151 374 

Stockholm – Yrkesmusiker (ESMUSVS) Södra latin ÅK3  157 963 

Stockholm – Yrkesmusiker (ESMUS0S) Södra latin ÅK1, ÅK2   162 671 

Stockholm – Yrkesdansare (RXYRK, YXKLA, YXMOD)   349 005 

Kristofferskolan Stockholm (ESWALVOR) ÅK3 92 352 

Kristofferskolan Stockholm (ESWALVE) ÅK1 och ÅK2  93 950 

Lilla Akademin – Musikgymnasium (ESMUSVS) ÅK3 157 417 

Lilla Akademin – Musikgymnasium (ESMUS0S) ÅK1 och ÅK2  159 858 

Nordiska musikgymnasiet (ESMUS0S)  159 815 

Örjanskolan i Järna (ESWALVOR) ÅK3 92 352 

Örjanskolan i Järna (ESWALVE) ÅK1 och ÅK2  91 951 

Carlgrenska Waldorfsgymnasiet (ESWALV) 89 141 

  

Fordons- och transportprogrammet (FT)  

Sjömanskolan Långholmen (SX) ÅK3 130 153 

Sjömanskolan Långholmen (SX) ÅK1 och ÅK2  148 322 

Marina läroverket Danderyd (marinteknik)(MXSER) 124 885 

  

Industritekniska programmet (IN)  

Teknik och servicegymnaiset (INDRI00R) ÅK3 154 269 

Teknik och servicegymnaiset (INDRI00R) ÅK1 och ÅK2  153 919 

  

Naturbruksprogrammet (NB)  

Marina läroverket Danderyd (marinbiolog) (NBVAMV) 174 209 

  

Naturvetenskapliga programmet (NA)  

Kristofferskolan Stockholm (NAWALV0R) ÅK3 92 352 

Kristofferskolan Stockholm (NAWALVE) ÅK1 och ÅK2  90 646 

Örjanskolan i Järna (NAWALV0R) ÅK3 92 352 

Örjanskolan i Järna (NAWALVE) ÅK1 och Åk2  90 646 

Carlgrenska Waldorfsgymnasiet (NAWALV) 89 141 

Danderyd – Danderyds gymnasium – Matematik specialist (NAMATVS) (Riksprislistan) 87 800 

Danderyd – Danderyds gymnasium (NAMUSVE/NABILVE/NATEAVE) ÅK3 87 994 

Danderyd – Danderyds gymnasium (NABILVE/NAMUSVE) ÅK1 och ÅK 2  86 822 

Danderyd – Danderyds gymnasium (NATEAVE) ÅK1 och ÅK 2 84 052 

Stockholm- Blackebergs gymnasium (NABILVE) ny HT 2016 88 789 

Stockholm- Blackebergs gymnasium (NAMUSVE) ny HT 2016 91 804 

Stockholm – Östra real (NAESEVE) ÅK3  87 325 

Stockholm – Östra real (NAESEVE) ÅK1 och ÅK2  89 725 
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Stockholm – Kungsholmens gymnasium (NAMUSVE) ÅK3 87 325 

Stockholm – Kungsholmens gymnasium (NAMUSVE) ÅK1 och ÅK2 89 725 

Täby -  Åva Gymnasium (NAMUSVE/NABILVE/NANASVE) ÅK3 77 857 

Täby -  Åva Gymnasium (NAMUSVE/NANASVE) ÅK1 och ÅK2  88 584 

Lycee Francais (Riksprislistan) 82 830 

Tyska skolan (Riksprislistan) 82 830 

Viktor Rydberg, Odenplan (NABILVE/NAMUSVE) ÅK3  84 532 

Viktor Rydberg, Odenplan (NABILVE) ÅK1 och ÅK2  85 630 

Viktor Rydberg, Odenplan (NAMUSVE) ÅK1 och ÅK2  85 825 

Viktor Rydberg, Djursholm (NABILVE) ÅK1 och ÅK2 85 630 

Viktor Rydberg, Djursholm (NAMUSVE) ÅK1 och ÅK2 85 825 

Kulturama, Odenplan (NANASVE) 82 099 

Kulturama, Odenplan (NANASVE) ÅK1 83 567 

Huddinge – Östra gymnasium (NAMUSVE) ÅK3 89 604 

Huddinge – Östra gymnasium (NAMUSVE) ÅK1 och ÅK2  85 649 

Huddinge- Hudding gymnasiet (NABILVE) 90 794 

Haninge- Fredrika Bremer gymnasiet (NAMUSVE) ny HT 2016 84 052 

Lidingö-Hersby gymnasium (NAMUSVE) ny HT 2016 88 597 

Sollentuna – Rudbeck (NANASVE) ÅK3 83 646 

Sollentuna – Rudbeck (NANASVE) ÅK1 och ÅK2  88 781 

Sollentuna – Rudbeck (NAMUSVE)   88 781 

  

Teknikprogrammet (TE)  

Huddinge – Östra gymnasium (TETEKVE) 97 482 

Haninge- Fredrika Bremer gymnasiet (TETEKVE) ny HT 2016 95 613 

Nacka gymnasium (TEINFVE) ny HT 2016 109 853 

  

Samhällsvetenskapliga programmet (SA)   

Stockholm – Globala gymnasiet (SASAM0S) (Riksprislistan) 82 400 

Stockholm – Kungsholmens gymnasium (SASAMVE) ÅK3 84 220 

Stockholm – Kungsholmens gymnasium (SASAMVE) ÅK1 och ÅK2  82 655 

Huddinge – Östra gymnasium (SAMUSVE) ÅK3 84 220 

Huddinge – Östra gymnasium (SAMUSVE) ÅK1 och ÅK2  81 855 

Danderyd - Danderyds gymnasium (SASAMVE) 77 426 

Sollentuna – Rudbeck (SABETVE, SAMEDVE, SASAMVE ) 88 781 

Haninge- Fredrika Bremer gymnasiet (SABETVE) ny HT 2016 80 329 

Nacka - Nacka gymnasium (SABILVE) ny HT 2016 86 804 

Nacka - Nacka gymnasium (SAMUSVE) ny HT 2016 92 003 

Botkyrka – Tumba gymnasium (EKFINVS) (Riksprislistan) 81 400 

Psykologigymnasiet (SATEAVE) 77 430 

Lycee Francais (Riksprislistan) 77 736 

Tyska skolan (Riksprislistan) 77 736 

Kristofferskolan (SAWALVE) ny HT 2016 86 510 

Viktor Rydberg, Djursholm (SABET0S) (Riksprislistan) 77 736 

   

Ekonomiprogrammet (EK)  

Viktor Rydberg, Djursholm (EKEK0VE) 78 244 

Huddinge – Östra gymnasium (EKMUSVE) 60 388 
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Syfte med strukturtillägg 
Den 1 juli 2014 infördes ett förtydligande i skollagen att kommuner och rektorer ska fördela resurser 
till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. 
 
Med det som utgångspunkt gavs KSL i uppdrag att tillsammans med kommunerna ta fram en modell 
för resursfördelning som följer intentionerna i propositionen. I samband med att kommunerna har 
fattat beslut om ett nytt samverkansavtal from 2015 har ett strukturtillägg införts. Syftet med 
strukturtillägget är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer stöd.  
 
Meritvärdestak 
Syftet med strukturtillägget är att ge skolor med elever med sämre måluppfyllelse extra medel för att 
kunna ge dessa elever de stöd de behöver. För att uppnå detta begränsas antalet elever som ska vara 
berättigade till strukturtillägg genom att ett tak införs vid 200 meritpoäng. Det gör att färre antal 
elever får en större del av de resurser som omfördelas genom strukturtillägget. 

Så beräknas strukturtillägget 
Strukturtillägget utgår från alla elevers meritvärden från årskurs 9 och beräknas utifrån oddsen att de 
ska nå högskolebehörighet. Ju lägre meritvärde desto högre oddskvot, d.v.s. desto mindre 
sannolikhet att eleven når högskolebehörighet.  
 
Sannolikheten är beräknad på samverkansområdets elever i okt 2013 och gjord av Sweco på uppdrag 
av KSL. Enligt senaste beräkning förklarar meritvärdena ca 80 procent av sannolikheten att få 
högskolebehörighet. Oddskvot för varje meritvärde hämtas från Swecos modell. 
 
Strukturtillägget beräknas per elev och program, men betalas ut till skolorna utan specifikation om 
vilka elever det avser. De totala beloppen specificeras endast per skola och per nationellt program. 
Sedan är det rektorn som beslutar om vilka åtgärder eller satsningar som bör göras. 
 
Meritvärdet från åk 9 utgör grund för beräkning även för elever i årskurs 2 och 3. 
 
Även om strukturtillägget beräknas per elev är det inte ett tillägg som är tänkt att tillfalla varje unik 
individ. Stukturtillägget utformning gör att skolor med många elever med lägre meritvärde får ett 
högre strukturtillägg och skolor med många elever med höga meritvärden får lägre strukturtillägg. 
Strukturtillägget syftar till att ge extra ekonomiskt stöd till skolor som har elever med behov av mer 
stöd. Strukturtillägg är därmed inte att likställas med t ex tilläggsbelopp som är knutet till en unik 
individ. 

Finansiering av strukturtillägg 
För att finansiera införandet av strukturtillägg drogs inför 2015, motsvarar ca 1,5 % av den samlade 

kostnaden för programpengen, av och omfördelas till gymnasieskolorna enligt framtagen modell. 

Från och med år 2016 finns det ingen finansiell koppling mellan programpriset och strukturtillägget. 

Då kommer förändringar i strukturtillägget inte att påverka programpengen. 

Uppräkning av strukturtillägget har gjorts med 1,80 procent inför 2018. Samma uppräkning som för 

de gemensamma programpriserna.  
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Regelverk 

Mätdatum 

Enligt samverkansavtalet ska strukturtillägget beräknas i oktober och gälla för hela läsåret. Det 
innebär att en avstämning görs den 10 oktober i Ungdoms- och elevdatabasen för att se på vilken 
skola och program varje elev är placerad. Dessa uppgifter samkörs sedan med respektive elevs 
meritvärde som finns i antagningsdatabasen för att få kunna beräkna strukturtillägget.  
 

Utbetalningsintervall 

Strukturtillägget betalas ut vid två tillfällen baserat på den beräknings som gjordes den 10 oktober 
innevarande läsår. Den första utbetalningen görs i oktober i samband med beräkningen och gäller för 
höstterminen. Den andra utbetalningen görs i februari och gäller för vårterminen. 
 

Följande elever omfattas inte av strukturtillägget 

Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program där priser inte har 
fastställts av KSL omfattas inte av strukturtillägg. Dessa priser fastställs inte gemensamt genom 
samverkansavtalet.  
 

Beslutat strukturtillägg för kalenderår 2018 

Beräkning av strukturtillägget avseende elevernas meritvärde och placering görs den 10 oktober och 

utgör underlag för utbetalning till skolorna i oktober för höstterminen och februari för vårterminen. 

Uppräkningen av strukturtillägget (intervallbeloppen) följer kalenderåret då vi har att ta hänsyn till 

kostnadsutvecklingen och statistik från SCB som kommer under maj månad varje år. Det innebär att 

det belopp som tilldelas skolorna kommer vara något lägre på höstterminen jämförelevis på 

vårterminen. På samma sätt som programpengen följer kalenderår. 

Det innebär följande belopp för strukturtillägget HT 2017 och under 2018. 
 

Meritvärdesintervall Motiv 
 

Strukturtillägg 
HT 2017 
kr/elev 

Strukturtillägg 
VT 2018 
kr/elev 

Strukturtillägg 
HT 2018 
kr/elev 

0 – saknar meritvärde Elever som saknar meritvärde som 
går ett nationellt program (elever 
med utländska betyg). 

3 510 3 573 3 573 

1 – 79 Elever som vid första antagningen 
saknar behörighet och som inte har 
ett uppdaterat meritvärde efter 
studier på introduktionsprogram. 

4 955 5 044 5 044 

80 – 119 Här börjar gräns för behörighet 
till Yrkesprogram 

4 955 5 044 5 044 

120 – 159 Här börjar gräns för behörighet till 
Högskoleförberedande program 

4 335 4 413 4 413 

160 – 199 Sista intervall innan tak på 200 i 
meritvärde 
 

2 787 2 837 2 837 
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Motiv för intervallindelning och belopp 

I gruppen som har meritvärde 0-saknar meritvärde är det en större grupp elever som har meritvärde 
0 för att de har utländska betyg. Det innebär att de har en kunskapsnivå som är högre än 
meritvärdesintervallet. I Swecos beräkningar har dessa elever tilldelats ett meritvärde som motsvarar 
genomsnittet på det program de går på. 
 
Elever med meritvärden i antagningsdatabasen som ligger under behörighetsgränserna (1 - 79) har 
sannolikt högre meritvärde i och med att de kommit in på ett nationellt program. Meritvärdet är 
dock inte uppdaterat då de inte sökt om via antagningen efter att ha gått ett introduktionsprogram. 
För att undvika att dessa elever överkompenseras har intervall 1 - 79 har samma belopp som följande 
intervall 80 – 119.  

Underlag för ersättning till respektive huvudman 

Vid körningen i Ungdoms- och elevdatabasen skapas rapporter till respektive huvudman som utgör 
underlag för ersättning till respektive skola. Detta samkörs med de rapporter som skapas för 
programpengen så att respektive huvudman får ett samlat underlag. 

 

Ersättning till fristående huvudmän 

Strukturtillägget är exklusive momskompensation. Vid ersättning till fristående huvudmän tillkommer 
momsersättning med 6 procent. 
 

Elev folkbokförd i samverkansområdet som går i fristående skola  

För elev folkbokförd inom samverkanområdet ska ersättning enligt den gemensamma prislistan utgå 
till fristående skolor oavsett var de geografiskt är belägna. 
 
Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i fristående skola belägen inom (ex Tyresö) eller utanför 
samverkansområdet (ex Örebro kommun) 
 
Sär här går det till: 
Dessa elever är registrerade i Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) och betalning sker automatiskt 
via systemet. Strukturtillägg beräknas i UEDB, underlag ges till folkbokföringskommunen och 
strukturtillägg betalas ut till skolan där eleven går.  

 

Elev folkbokförd i vårt samverkansområde som går i kommunal skola (eller 

landstingsdriven skola) utanför samverkansområdet 

Då alla program och inriktningar erbjuds inom vårt samverkansområde blir eleven normalt 
andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) utanför samverkansområdet.  
 
Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande 
utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden. 
 
Den juridiska bedömningen är att strukturtillägg bör utgå till alla elever som är folkbokförda inom 
samverkansområdet även om de går i en kommunal skola (eller landstingsdriven) utanför vårt 
samverkansområde. 
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Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i kommunal skola belägen i Åre kommun. 
 
Så här går det till: 
Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Betalning kan ske via UEDB om kommunerna kommit 
överens om detta. Om eleven är registrerad ges ett underlag till folkbokföringskommunen om 
placeringen. Däremot lägger kommunen själv in överenskommet pris. Här är det upp till respektive 
kommun att lägga in ersättning för strukturtillägg för respektive elev. Den kommun där eleven är 
folkbokförd bör kunna hämta elevs meritvärde i IST analys. 
  

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i kommunal skola i vårt 

samverkansområde 

Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så blir eleven normalt 
andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) i vårt samverkansområde.  
 
Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande 
utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden. 
 
De nya reglerna om resursfördelning avser den resursfördelning som varje kommun är ansvarig för, 
det vill säga till elever i egna skolor, till fristående skolor samt vid interkommunal ersättning. Det 
innebär att hemkommunens regelverk bör avgöra om ersättning motsvarande vårt strukturtillägg 
skall följa med eleven. 
 
Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i kommunal skola i Södertälje kommun. 
 
Så här går det till: 
Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad i UEDB skapas ett underlag för 
fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som går i skola i vårt samverkansområde. 
Det är upp till respektive kommun att föra en dialog med hemkommunen om eventuellt 
strukturtillägg ska ingå och ersättning för detta. 
 

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i fristående skola inom vårt 

samverkansområde 

Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så är det hemkommunens pris 
som gäller, om inte är det riksprislistan. 
 
Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i fristående skola belägen i Stockholms stad. 
 
Så här går det till: 
Dessa elever kan vara registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad skapas ett underlag för 
fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som går i skola i vårt samverkansområde.  
 

Om en elev byter skola efter mätdatumet den 10 oktober 

Strukturtillägget för innevarande läsår tillfaller den skola där eleven är placerad den 10 oktober när 
mätning och avstämning görs. Om en elev byter skola efter mätdatumet så sker ingen justering av 
strukturtillägget på individnivå. 
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Teknisk lösning 

Den 10 oktober görs en körning i Ungdoms- och elevdatabasen där placerade elevers meritvärden 
hämtas från antagningsdatabasen. Detta samordnas med den körning som görs avseende 
programpengen.  
 

Särskild tillämpning för beräkning av strukturtillägg  

När strukturtillägget ska beräknas den 10 oktober samkörs Ungdoms- och elevdatabasen och 
antagningsdatabasen. Vid denna körning kan det vara så att en elevs meritvärde saknas i 
antagningsdatabasen i och med att eleven har flyttat in efter terminsstart. En elev kan finnas flera 
gånger i antagningsdatabasen, med olika meritvärden, då den sökt gymnasium flera gånger. Ett 
annat exempel är nyanlända elever med tillfälliga personnummer.  
 
Om något av ovanstående exempel identifieras vid körningen tillämpas följande regelverk:  
 

 Elev som saknar meritvärde 

Räknas som om eleven har Meritvärde 0. Detta utgör underlag för beräkningen. 

 Elever som förekommer mer en 1 gång i antagningsdatabasen med två olika meritvärden 

Det högre meritvärdet utgör underlag för beräkning av strukturtillägg 
 

 Elever som förekommer mer än 2 gånger i antagningsdatabasen med fler än två olika 

meritvärden 

Det högre meritvärdet utgör underlag för beräkning av strukturtillägg 
 

 Elever som har tillfälliga personnummer där meritvärde saknas 

Merparten av elever med tillfälliga personnummer går på ett introduktionsprogram. Finns ett 
fåtal elever som går ett nationellt program. Dessa elever kan sakna meritvärde, om så är 
fallet har de räknats med meritvärde 0  
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