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Införande av strukturbidrag för studievägs-
varianten mindre undervisningsgrupp  

Förslag till beslut 

1. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att från och med den 1 juli 

2022 införa strukturbidrag för elever folkbokförda i Täby kommun som är 

antagna till ett nationellt program på en fristående gymnasieskola inom 

samverkansområdet Storsthlm och har behov av att gå 

studievägsvarianten mindre undervisningsgrupp med specialpedagogisk 

verksamhet. Beslutet gäller skolenheter som begränsar sitt mottagande till 

elever i behov av särskilt stöd. 

2. Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att ersättningen från och 

med den 1 juli 2022 ska vara 13 089 kronor per elev och månad, vilket 

motsvarar 157 070 per år.   

Sammanfattning 

Gymnasie- och näringslivsnämnden föreslås besluta att införa ett strukturbidrag 

för elever folkbokförda i Täby kommun som är antagna till ett nationellt program 

på en fristående gymnasieskola inom samverkansområdet Storsthlm och har 

behov av att gå studievägsvarianten mindre undervisningsgrupp med 

specialpedagogisk verksamhet. Beslutet gäller skolenheter som begränsar sitt 

mottagande till elever i behov av särskilt stöd.   

Strukturbidraget utgör en del av grundbeloppet och kommer att finansieras inom 

befintlig budgetram. 
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Ärendet 

Enligt nuvarande samverkansavtal mellan kommunerna i Stockholms län och 

Håbo avseende gymnasieutbildning ska avtalsparterna årligen besluta om 

eventuell justering av programpriserna inom gymnasieskolan.  

I prislistorna för åren 2020 och 2021 fanns ett fastställt pris för elever som är 

antagna till ett nationellt program inom samverkansområdet och har behov av att 

gå studievägsvarianten mindre undervisningsgrupp med specialpedagogisk 

verksamhet. Från och med prislistan 2022 är det gemensamma priset borttaget.1  

Genom införande av ett strukturbidrag avser Täby kommun att fortsätta tillämpa 

ett enhetligt bidrag för elever som läser denna studievägsvariant vid fristående 

gymnasieskolor som begränsar mottagandet till att avse elever som är i behov av 

särskilt stöd enligt 15 kap. 33 § skollagen (2010:800). Skolor som begränsar 

mottagandet till elever i behov av särskilt stöd benämns ofta resursskolor. I en 

proposition från i mars i år föreslås att begreppet resursskola ska införas i 

skollagen samt viss ny reglering rörande resursskolor.2 

Utifrån strukturbidraget tecknas överenskommelser med enskilda skolor. 

Ekonomiska förpliktelser i enlighet med skollagen 

Enligt 16 kap. 52 § skollagen ska hemkommunen lämna bidrag till huvudmannen 

för varje elev på nationellt program vid en fristående gymnasieskola som 

hemkommunen var skyldig att erbjuda utbildning på nationellt program vid den 

tidpunkt när utbildningen påbörjades.  

Enligt 13 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) ska bidraget till enskilda 

huvudmän för gymnasieskola beslutas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på 

kommunens budget för det kommande kalenderåret och beslutas före 

kalenderårets början.  

Bidraget består av ett grundbelopp (53 §) och i vissa fall ett tilläggsbelopp (54 §). 

Tilläggsbelopp ska bland annat lämnas för elever som har ett omfattande behov 

av särskilt stöd och ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. Enligt 2 

kap. 8 b § ska kommuner också fördela resurser till utbildning inom skolväsendet 

efter elevernas olika förutsättningar och behov. 

                                                        
1 Rekommendation. Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2022, beslutad av 
Storsthlms styrelse 2021-06-10 och Rekommendation. Prislista för gymnasieskolan i 
Stockholmsregionen 2021, beslutad av Storsthlms styrelse 2020-06-04. 
2 Prop. 2021/22:156 Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd. 
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När Täby kommun införde strukturbidrag för elever i grundskola och 

förskoleklass i fristående resursskolor och motsvarande inom egen regi var 

strukturbidraget en del av grundbeloppet.3 Även strukturbidraget för gymnasiet 

föreslås vara upplagt på det sättet. I en nyligen framlagd proposition4 föreslås 

också att grundbeloppet ska delas upp i en basersättning och en 

strukturersättning som ska fördelas efter elevernas olika förutsättningar och 

behov, till exempel socioekonomiska faktorer eller för elever i resursskolor.  

Resursskolornas möjlighet att ansöka om tilläggsbelopp kvarstår för de elever 

som har omfattande behov av särskilt stöd.5  

Syfte och omfattning 

Strukturbidraget gäller fristående gymnasieskoleenheter som begränsar sitt 

mottagande till elever i behov av särskilt stöd och reglerar ersättningen mellan 

hemkommunen och huvudmannen för dess elever som studerar på nationellt 

program och är hemmahörande i Täby kommun och som har behov av att studera 

i en mindre undervisningsgrupp.  

Strukturbidraget rör endast elever vid de nationella programmen. Ersättning för 

introduktionsprogram med specialpedagogisk inriktning hanteras genom 

ordinarie yttrandehantering och individuella avtal. 

Kriterierna nedan definierar förutsättningarna för små undervisningsgrupper. 

Utbildningen och lokalerna ska anpassas utifrån varje elevs behov.  

Utbildningen ska ske i små undervisningsgrupper enligt följande kriterier: 

 Gruppstorlek på max 10 elever. 

 Eleverna i gruppen har efter utredning konstaterats ha rätt till särskilt 

stöd alternativt att motsvarande behov kan styrkas på annat sätt. 

 Minst 1 legitimerad lärare per grupp med tillgång till specialkompetens 

t.ex. specialpedagog. 

 Eleverna i gruppen har behov av och får ta del av specialpedagogiska 

insatser. 

                                                        
3 Barn- och grundskolenämnden den 17 november 2021, § 114, Utredning om likvärdig 
resursfördelning på gruppnivå och införande av strukturbidrag (dnr BGN 2021/11-04). 
4 Prop. 2021/22:161 Ökad likvärdighet för skolhuvudmän. 
5 Regeringen har nyligen föreslagit ny lagstiftning som kan komma att påverka föreskrifterna om 
tilläggsbelopp. Hur dessa nya föreskrifter kommer att se ut är inte klart (prop. 2021/22:156). 
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 Lokalkostnaden innefattar all hyra, städning och vaktmästare. 

 Elevgruppen har ökat behov av och får ta del av ökade resurser avseende 

elevhälsa. 

 Elevgruppen kräver ökade resurser i form av administration/övrigt. 

Antagningsregler 

Strukturbidraget gäller de elever från hemkommunen som antas till nationella 

program på fristående gymnasieskoleenheter som begränsar sitt mottagande till 

elever i behov av särskilt stöd. Samtliga elever ska vid antagningen bedömas ha 

behov av specialpedagogisk verksamhet i mindre undervisningsgrupper 

utformade på det sätt som anges ovan. Strukturbidraget gäller även de elever som 

redan tidigare har antagits till studievägsvarianten mindre undervisningsgrupp i 

enlighet med detta. 

Giltighetstid 

Strukturbidraget gäller från den 1 juli 2022 för elever folkbokförda i Täby 

kommun som antas/redan har antagits till den ovan nämnda studievägen på 

fristående gymnasieskoleenheter som begränsar sitt mottagande till elever som är 

i behov av särskilt stöd.  

Elever som påbörjat utbildningen garanteras att få fullfölja denna, i enlighet med 

gällande lagstiftning.  

Strukturbidraget, liksom övriga bidrag från Täby kommun, upphör om eleven 

folkbokförs i annan kommun. Vid flytt till annan kommun utbetalas ersättning i 

enlighet med de mätdagar som specificeras i Storsthlms anvisningar för UEDB.  

Ekonomiska överväganden 

Strukturbidraget kommer att finansieras inom befintlig budgetram och bedöms 

inte innebära någon betydande förändring jämfört med Storsthlms prislista 2021.  

I april 2022 betalade Täby kommun Storsthlms pris för 61 elever inom 

studievägsvarianten. Av dessa läser 45 elever på Mimers gymnasium Täby. Ett 

antal elever läser på kommunala skolor i andra kommuner. Dessa omfattas inte 

av strukturbidraget utan ersätts genom interkommunala avtal. Täby kommun 

erbjuder inte studievägsvarianten inom den egna regin. 
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Strukturbidraget (utöver övrig programpeng) för år 2022 är 13 089 kronor per 

elev och månad, vilket motsvarar 157 070 per år. Beloppet är baserat på 

Storsthlms ersättning för elever som antas till specialpedagogisk verksamhet i 

mindre undervisningsgrupp enligt prislistan år 2021 och justerat med den 

genomsnittliga uppräkningen om 1,5 procent för år 2022.  

Strukturbidraget räknas upp utifrån den genomsnittliga uppräkningen i 

Storsthlms rekommendation till prislista för samverkansområdet. Beslut om 

strukturbidragets storlek fattas årligen av gymnasie- och näringslivsnämnden.  

Maria Assarsson 

Utbildningschef 

Henrik Mattisson 

Stabschef 

Expedieras 

Controller Johan Fridell 
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