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Uppräkning av strukturbidrag för 
studievägsvarianten mindre undervisningsgrupp 
2023 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att fastställa uppräkning av 

strukturbidrag för studievägsvarianten mindre undervisningsgrupp för år 2023 i 

enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 18 november 2022. 

Sammanfattning 

Täby kommun erbjuder strukturbidrag till skolenheter som begränsar sitt 

mottagande till elever i behov av särskilt stöd. Strukturbidraget avser 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.  

Det finns ingen gemensam prislista för studievägsvarianten mindre 

undervisningsgrupp inom samverkansområdet i Storsthlm. Bidragsbeloppen ska 

baseras på kommunens budget för det kommande kalenderåret och beslutas före 

kalenderårets början.  

Kommunens budget avseende studievägsvarianten mindre undervisningsgrupp 

har räknats upp med 1,8% som för de övriga nationella programmen som erbjuds 

inom samverkansområdet. 
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Ärendet 

Täby kommun erbjuder alla nationella program inom gymnasieskolan antingen i 

egen regi eller genom samverkan med övriga kommuner i Stockholms län. 

Gymnasie- och näringslivsnämnden fattar årligen beslut om Täby kommun 

godkänner föreslagen uppräkning av programpriser i överenstämmelse 

Storsthlms rekommendation. Den gemensamma prislistan inkluderar inte 

studievägsvarianten mindre undervisningsgrupp. 

Täby kommun erbjuder strukturbidrag till skolenheter som begränsar sitt 

mottagande till elever i behov av särskilt stöd. Strukturbidraget avser 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.  

Bidragsbeloppet föreslås för år 2023 räknas upp med 1,8% baserad på 

kommunens budget för de övriga nationella programmen som erbjuds inom 

samverkansområdet för det kommande kalenderåret. Bidragsbeloppet för år 

2023 föreslås uppgå till 13 325 kr per månad vilket motsvarar 159 897 kr per år. 

Den kommunala verksamheten ersätts med föreslagna bidragsbelopp. Fristående 

huvudman som erbjuder motsvarande utbildning ersätts med bidragsbelopp med 

tillägg för momskompensation på 6 %. 

Maria Assarsson 
Utbildningschef 
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