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Kompletterande information om nationella program mindre 

undervisningsgrupper 

Ansökan och antagning 

Ur § 5 i samverkansavtalet för den gemensamma gymnasieregionen: 

”Avtalet omfattar nationella program samt introduktionsprogrammen 
programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion som anordnas för en grupp 
elever. För varje nationellt program som ingår i avtalet avses hela programmet med 
samtliga inriktningar som avtalsparterna anordnar inkluderade.” 

Som framgår av 5 § ovan ingår hela nationella programmet i avtalet, dvs även mindre 
undervisningsgrupper inom dessa program. Det innebär att sökande som är 
folkbokförda inom samverkansområdet är förstahandsmottagna även till de mindre 
grupperna och ska bedömas på lika villkor. Det är inte möjligt att till exempel prioritera 
sökande från den egna kommunen till dessa grupper. Det är inte heller möjligt för en 
hemkommun att neka en ungdom att söka och bli antagen till en sådan grupp i annan 
kommun. 

Behörigheten för sökande till mindre grupper inom nationella program med 
specialpedagogisk verksamhet bedöms i två steg: 

Steg 1. Behörighet till det aktuella programmet enligt skollagen och 
gymnasieförordningen. 

Steg 2. Den sökta huvudmannen bedömer om det finns tillräckligt omfattande 
stödbehov och om sökanden ska få möjlighet att konkurrera om en plats att bli antagen 
till den mindre grupp som huvudmannen anordnar.  

Endast de sökande som är behöriga enligt steg 1 och som tillstyrks efter bedömning 
enligt steg 2 kommer att prövas för antagning. Antagningen görs utifrån de sökandes 
meritvärde. 

Särskilt utskick kring rutiner för detta har också skickats ut via Gymnasieantagningen: 
https://www.gyantagningen.se/intern/arbeta-med-
antagning/beslutshantering/sarskilt-behovsstod.html 

 

 

https://www.gyantagningen.se/intern/arbeta-med-antagning/beslutshantering/sarskilt-behovsstod.html
https://www.gyantagningen.se/intern/arbeta-med-antagning/beslutshantering/sarskilt-behovsstod.html
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Pris 

Ur § 9 i samverkansavtalet för den gemensamma gymnasieregionen: 

”Avtalsparterna åtar sig att aktivt arbeta mot målet att tillämpa en gemensam 
programpeng till nationella program…Av skollagen (2010:800) följer att  
resursfördelning ska ske på lika villkor till kommunala respektive fristående skolor.” 

Vid Storsthlms styrelse 13 juni 2019 fattades beslut om att rekommendera 
kommunerna att även nationella program mindre undervisningsgrupper ska ingå i 
länsprislistan inför 2020 samt med rekommendation att tillämpa redan från ht 2019.  
Samtliga kommuner (utom Sollentuna och Österåker) har antagit den rekommenderade 
prislistan för nationella program mindre undervisningsgrupper.   

Elever som antagits till dessa grupper har tidigare ersatts med interkommunal 
ersättning. På uppdrag av strategiskt nätverk utbildning tillsattes en arbetsgrupp med 
representanter från kommunerna med uppdrag att hitta en lösning på att ersätta IKE 
med en fastställd ersättning för denna studievägsvariant. Se bilaga 4 (bifogad). 

För att skapa tydighet kring villkoren för ersättningen, gäller följande kriterier för vad 
som definierar de ekonomiska förutsättningarna för en mindre undervisningsgrupp 
kom arbetsgruppen fram till följande: 

➢ Gruppstorlek: 8-10 elever 
➢ 1 lärare per grupp utan elevassistent 
➢ Lokalkostnaden innefattar all hyra, städ och vaktmästare 
➢ Elevgruppen har ökat behov av elevhälsa 
➢ Elevgruppen har ökat behov av administration/övrigt (har många 

kringkontakter, mm). 

Ersättningen för elever som antas till mindre undervisningsgrupper beräknas under 
2020 med programpris + 154 749 kr.  

Länsprislistan för nationella program omfattar både kommunala och fristående skolor. 
Detta tillägg ersätter inte möjligheten att söka tilläggsbelopp från hemkommunen. 

 

Frågor och svar: 

Är detta några nya grupper? Nej, dessa grupper har funnits sedan tidigare och är 
sökbara för eleverna vid gymnasievalet. Ansökan och antagning se ovan. 

Vilka får gå i en sådan här grupp? Det är huvudmannen som erbjuder den mindre 
undervisningsgruppen som bestämmer vilken målgruppen är och lägger upp det tydligt 
så eleverna kan se det vid gymnasievalet.  

Gäller detta tillägg även fristående huvudmän? Ja, om undervisningen är 
arrangerad såsom kriterierna föreskriver.  

Om en elev med motsvarande behov går integrerad eller att undervisningen 
arrangeras på annat sätt, till exempel i större grupp, gäller detta belopp då? 
Nej, då är det ansökan om tilläggsbelopp från hemkommunen som gäller som tidigare.  
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Vem kontrollerar att eleven verkligen går i en sådan här grupp? Det är alltid 
hemkommunen som har ansvar för att kommunens elever går i en gymnasieskola av 
god kvalitet. Skolinspektionen är tillsynsmyndighet. 

Omfattar detta tillägg även introduktionsprogram? Nej, det gäller bara 
nationella program. För motsvarande stödbehov på introduktionsprogram är det 
ansökan om tilläggsbelopp från hemkommunen som gäller som tidigare. 

Behöver man inte söka tilläggsbelopp då? Om undervisningen arrangeras enligt 
ovanstående kriterier så är det programpris + tillägg som gäller. Hemkommunen 
bestämmer själva om man önskar någon dokumentation.  

Hur läggs detta in i UEDB? Programpriset skapas automatiskt för elever som går på 
ett nationellt program och tillägget skriver folkbokföringskommunen in i UEDB. 

 


