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Förslag till uppräkning av programpriser 
och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 
2022 
Rekommendation 
Storsthlms styrelse beslutade den 10 juni 2021 att rekommendera samverkansområdets 
kommuner att anta prislistan för 2022 i sin helhet med följande förändringar: 

 
• Prislistan för gymnasieskolan 2022 justeras med en genomsnittlig uppräkning om 

1,5 procent.  
• Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Handels- och 

administrationsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3 
procent 2022.  

• Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2022.  
• Strukturtillägget 2022 justeras med en uppräkning om 1,5 procent.  
• Enhetspris för mindre undervisningsgrupper tas bort från prislistan från och med 

2022.  
 

Sammanfattning 
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om 
eventuell justering av programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd 
beräkningsmodell och därtill görs en politisk bedömning. Storsthlms styrelse föreslår 
att både programpriserna för nationella program och strukturtillägget räknas upp med i 
genomsnitt 1,5 procent inför 2022. 

Uppräkningen av programpriserna differentieras så att priserna för Barn- och 
fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Handels- och 
administrationsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet justeras upp med 3 
procent i förhållande till 2021 års priser.  

Programpriserna för Fordonsprogrammen får en uppjustering med ett fast belopp på 
1000 kronor i förhållande till programpriserna 2021. 

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 1,46 procent.  

mailto:info@storsthlm.se


 
 

 

2(3) 

Ersättning och rutiner för elever i mindre undervisningsgrupper med specialpedagogisk 
verksamhet tas bort från prislistan från och med 2022. 

Uppräkning programpriser 2022 
Samtliga index från SCB som ingår i beräkningsmodellen: lärarlöner, övriga 
kommunala löner inom gymnasieskolan, lokaler, KPIF och livsmedel ger en vägd 
kostnadsökning på gymnasieskolan mellan 2020 och 2021 på 2,74 procent. 
Kostnadsutvecklingen för strukturtillägget beaktas också i samband med uppräkningen 
av programpriserna. Efter samråd med kommunledningarna har Storsthlms styrelse 
beslutat att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta föreslagen 
prislista som baseras på en genomsnittlig ökning om 1,5 procent med hänsyn taget till 
kommunernas ekonomiska förutsättningar. 

Uppräkning strukturtillägg 2022 
Även strukturtillägget ingår i uppräkningen för 2022. Här tas hänsyn till index från 
SCB:s lärarlöner och KPIF och ger en vägd kostnadsökning med 2,74 procent. 
Strukturtillägget följer uppräkningen för prislistan och har också räknats upp med 1,5 
procent. 

Förändring i prislistan om mindre 
undervisningsgrupper 
Storsthlm rekommenderar att enhetspriset och principerna för mindre 
undervisningsgrupper med specialpedagogisk verksamhet tas bort från prislistan från 
och med 2022. Istället hänvisas huvudmän att träffa överenskommelser 
om tilläggsbelopp utifrån elevens individuella behov. 

Årlig beslutsprocess 
Kommunerna ska årligen besluta om en eventuell justering av programpengen för 
respektive utbildning på nationellt program samt strukturtillägg inför nästa budgetår. 
För att beslutsprocessen ska hinna ha sin gång fattar därför styrelsen innan sommaren 
beslut om rekommendation till kommunerna att anta prislistan.  

Kommunernas beslut att anta uppräkningen av prislistan samt strukturtillägg ska vara 
fattade före 15 december 2021. 

Ärendegång 
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid 
beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande 
delegationsordning.  

Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in 
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.  

Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med 
undertecknande. 
 
Överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2022 

Svarsperiod 
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 15 december 2021 
med e-post till registrator@storsthlm.se 
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Frågor och information 
Frågor med anledning av detta besvaras av Jonas Hagetoft, 
jonas.hagetoft@storsthlm.se 

 

Med vänlig hälsning 

  

Mats Gerdau Madeleine Sjöstrand 
Ordförande Storsthlm Förbundsdirektör Storsthlm 
 

 

 

 

 

Bilaga Rekommendation Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2022 
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