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Beslut om ersättningsnivåer för fristående gymnasieskolor 
2021 
 

Barn och utbildningsnämnden har beslutat om ersättningsnivåer för program 
inom gymnasieskolan från och med 2021. 
Ersättningen är densamma som den Storsthlm rekommenderar kommunerna 
inom samverkansområdet att tillämpa. 
För fristående gymnasieskolor innebär prislistan att de får samma ersättning 
som de kommunala skolorna med ett extratillägg på 6% för 
momskompensation. 
 
Priser för gymnasieskola 
Kommunförbundet i Stockholms län, STORSTHLM har rekommenderat 
medlemskommunerna att anta ersättningen för samtliga nationella program 
till gymnasieskolor, dvs. grundbeloppet, vilket baseras på den gemensamma 
prislistan som STORSTHLM har föreslagit. Priserna för nationella program för 
2021 är exklusive strukturtillägg. Modersmålsersättningen är numera en del av 
STORSTHLM:s gemensamma prislista inom länet. 
Introduktionsprogram, gymnasiesärprogram och de program där priser inte 
har fastställts av samverkansavtalet omfattas inte av beslutad prislista för 2021 
och inte heller av strukturtillägg. 
 
Till fristående gymnasieskolor använder sig Ekerö kommun av Stockholms 
stads prislista där priser inte har fastställts av samverkansavtalet. 
Prislistan finns på https://www.storsthlm.se/utbildning-och-

arbetsmarknad/gemensam-gymnasieregion/programpriser.html 

 

Pengen gäller per elev och år under förutsättning att utbildningen genomförs 
på tre år. För elever som studerar fyra eller fler år på gymnasiet gäller 
individuella överenskommelser. 
 
UEDB, Ungdoms- och elevdatabas och administrativ avgift 
Kommunerna i Stockholms län samt Håbo kommun har beslutat att använda 
en samordnad ungdoms- och elevdatabas, UEDB, för hantering av 
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utbetalningar till anordnare av gymnasieutbildning där elever folkbokförda i 
dessa kommuner går. Detta medför en administrativ avgift på 4 kronor per elev 
och månad som dras av från det belopp som kommunen betalar till 
anordnaren. Detta gäller alla gymnasieskolor där elever från Stockholms län 
och Håbo går och till vilken ersättning och bidrag betalas ut. 
 
Mer information och blanketter hittar du på Ekerö kommuns hemsida:  
http: https://www.ekero.se/jobb-foretagande/foretagare/for-utforare-inom-
skola--omsorg/for-externa-utforare-forskola--skola 
 
Bilaga 
Vill ni överklaga barn- och utbildningsnämndens beslut ska ni lämna 
skrivelsen till barn- och utbildningsnämnden i Ekerö kommun. I skrivelsen ska 
anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. 
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit inom tre veckor från den dag då ni fick 
ta del av beslutet. Barn- och utbildningsnämnden skickar er överklagan till 
Förvaltningsrätten. 
 
 
 

Johannes Pålsson 
 
 
 
Förvaltningschef  
Barn- och utbildningsförvaltningen   
 
 

 


