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Bidragsbelopp till anordnare av verksamhet inom 
gymnasieskola och gymnasiesärskola 2023 
Kommunfullmäktige i Danderyds kommun antog den 17 november 2022 
(KS 2022/0022) budget för utbildningsnämnden 2023. Utbildningsnämnden 
meddelar härmed bidragsbelopp till huvudman för fristående gymnasieskola 
och gymnasiesärskola för år 2023. 
Danderyds kommun betalar bidrag utifrån den dag eleven är inskriven i 
verksamheten. Bidrag kan återtas om det visar sig att eleven inte finns i 
verksamheten, finns dubbelt placerad eller har flyttat ut från kommunen. 
Danderyds kommun tillämpar bidrag för såväl kommunal som fristående 
huvudman. Bidragsbelopp inklusive momskompensation 6 procent avser 
huvudman för fristående verksamhet. 
Följande bidragsbelopp gäller för 2023: 
Gymnasieskola - nationella program 
Inom den gemensamma gymnasieregionen i Stockholms län 
rekommenderas ingående kommuner att besluta om en gemensam prislista 
för gymnasieskolans nationella program. Utbildningsnämnden i Danderyd 
har, genom kommunfullmäktiges beslut om budget 2023, beslutat följa 
rekommendationen. Den fastställda prislistan finns bifogad som bilaga till 
detta beslut. 
 
Gymnasiesärskola 
För utbildning vid fristående gymnasiesärskola betalar Danderyds kommun 
i enlighet med riksprislistan för år 2023. 
 
Introduktionsprogram 
För introduktionsprogram på fristående gymnasieskola som inte erbjuds i 
Danderyds kommun sätts bidragsbeloppet enligt Stockholms stads prislista 
”Ersättning till fristående skolor”.  
 
Mindre undervisningsgrupper - specialpedagogisk verksamhet 
Ersättning för elever som antas till mindre undervisningsgrupper som 
uppfyller gällande kriterier ersätts under 2023 med 159 900 kr. 
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Lagbestämmelser 
Kommunens skyldighet att lämna bidrag till huvudman för fristående 
gymnasieskola och gymnasiesärskola regleras i skollagen (2010:800)  
16 kap. 52 - 54 §§, 17 kap. 35 § samt 19 kap. 45 – 47 §§. 
 
Grundbelopp 
Danderyds kommun tillämpar ett skolpengssystem för att uppnå lika villkor 
för kommunala och fristående huvudmän. Följande förutsättningar gäller för 
samtliga huvudmän: 
 

• Bidraget ska täcka samtliga kostnadsposter som avser verksamheten 
för elever.  

• Bidraget är lika för alla huvudmän, såväl fristående som kommunala, 
inom och utanför Danderyds kommun. Vid utbetalning av bidrag till 
huvudman för fristående verksamhet tillkommer ett påslag med 6 
procent för momskompensation. Fristående verksamhet är 
berättigade till bidrag per elev som är inskriven hos verksamheten 
vid varje avläsningstillfälle under år 2023. Avläsning görs en gång 
per månad inför resursfördelning. 

 
Tilläggsbelopp – särskilt stöd 
Utbildningsförvaltningen utbetalar tilläggsbelopp för elever i behov av 
extraordinärt särskilt stöd där stödbehovet är särskilt omfattande.  
 
Tilläggsbelopp - Modersmål1 
Tilläggsbelopp kan även sökas för modersmålsundervisning. För elever i 
gymnasieskolor i Danderyds kommun tillhandahåller utbildningsnämnden 
modersmålsundervisning enligt riktlinjer. 
 
Utbildningsnämndens budget utöver grundbelopp/tilläggsbelopp 
Den som inte ingår i grundbelopp/tilläggsbelopp är det kommunala ansvaret 
d v s kommunens politiska organisation, den centrala förvaltningen som 
arbetar med utredningar, uppföljning m m åt nämnden, kommunens ansvar 
för uppföljning, skolskjuts, kommunalt aktivitetsansvar, försäkringar av 
samtliga elever, administrations av utbetalning av bidrag. 
 
Henning Törner 
Administrativ chef 
 
Beslutet fattat enligt p 4.9.9, 4.9.12 och 4.10.9 i utbildningsnämndens 
delegationsordning. 
  

 
1 Enligt fastställt belopp i Storsthlms prislista 
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Överklagandehänvisning 
 
Beslut om bidrag till huvudman för fristående förskola, förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola samt enskilt bedriven pedagogisk omsorg och 
fritidshem överklagas enligt bestämmelserna om laglighetsprövning (Högsta 
Förvaltningsdomstolens dom den 15 december 2020, mål 3918-19). 
 
Om ni inte är nöjda med detta beslut kan ni överklaga det skriftligen, genom 
laglighetsprövning, till förvaltningsrätten i Stockholms län. I överklagandet 
ska ni ange vilket beslut det gäller (glöm inte uppge diarienummer) och 
varför ni anser att beslutet ska upphävas. Underteckna skrivelsen med namn 
och namnförtydligande samt uppge adress och telefonnummer.  
 
Överklagandet skickas till: Förvaltningsrätten i Stockholms län  
115 76 Stockholm  
 
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre 
veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att 
protokollet över beslutet justerats.  
 

 


	Bidragsbelopp till anordnare av verksamhet inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2023

