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SKOLFS 2021:1
Utkom från trycket
den 4 februari 2021

Skolverkets föreskrifter 
om vissa belopp för elever vid fristående 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor,  
internationella skolor samt ersättning för visst  
stöd på introduktionsprogram avseende 2021;

beslutade den 28 januari 2021.

Skolverket föreskriver följande med stöd av 13 kap. 9 § första och fjärde 
styckena gymnasieförordningen (2010:2039) samt 20 § första stycket förord-
ningen (2015:801) om internationella skolor.

Inledande bestämmelse
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om det grundbelopp som 
hemkommuner ska betala enligt 16 kap. 55 § tredje stycket och 19 kap. 48 § 
fjärde stycket skollagen (2010:800).

Föreskrifterna innehåller vidare bestämmelser om det belopp en hemkom-
mun ska betala enligt 24 kap. 6 a § och 24 kap. 6 b § 1 skollagen.

Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om den ersättning som avses i 
17 kap. 35 § andra stycket 2 skollagen.

Riksprislista för gymnasieskola
2 §  I 16 kap. 52–55 §§ skollagen (2010:800) finns bestämmelser om hem-
kommuners skyldighet att lämna bidrag till huvudmän för fristående gymna-
sieskolor.

3 § Grundbeloppet som hemkommuner ska betala enligt 16 kap. 55 § tredje 
stycket skollagen (2010:800) per elev, program och inriktning för 2021 anges 
i 6 §.

Belopp till internationella skolor på gymnasienivå
4 §  I 24 kap. 6 a § och 24 kap. 6 b § 1 skollagen (2010:800) finns bestäm-
melser om hemkommuners skyldighet att lämna bidrag till huvudmän för 
 internationella skolor på gymnasienivå.

5 § Beloppet som hemkommuner ska betala enligt 24 kap. 6 b § 1 skollagen 
(2010:800) per elev, program och inriktning för 2021 anges i 6 §.



2

SKOLFS 2021:1 6 §

Program Grundbelopp för år 2021
(kr/elev och bidragsår)
exklusive 
måltider

inklusive 
måltider

Barn- och fritidsprogrammet 97 900 103 500
Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive 
inriktning anläggningsfordon 127 700 133 400
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning 
anläggningsfordon 185 600 192 300
El- och energiprogrammet 119 900 125 700
Ekonomiprogrammet 81 700 87 300
Estetiska programmet exklusive inriktning 
musik 111 100 116 500
Estetiska programmet inriktning musik 142 300 147 600
Fordons- och transportprogrammet exklusive 
inriktning transport 142 300 148 100
Fordons- och transportprogrammet inriktning 
transport 187 800 194 000
Handels- och administrationsprogrammet 97 200 102 900
Hantverksprogrammet 121 400 126 800
Hotell- och turismprogrammet 105 200 111 100
Humanistiska programmet 86 200 91 700
Industritekniska programmet 153 400 159 400
Naturvetenskapsprogrammet 89 700 95 200
Naturbruksprogrammet inriktning djur 200 800 208 600
Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk 246 200 256 300
Naturbruksprogrammet inriktning skog 247 700 256 800
Naturbruksprogrammet inriktning trädgård 255 600 265 100
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 141 300 146 600
Samhällsvetenskapsprogrammet 83 400 88 900
Teknikprogrammet 96 000 101 500
VVS- och fastighetsprogrammet 128 500 134 100
Vård- och omsorgsprogrammet 103 700 109 400

Riksprislista för gymnasiesärskola
7 §  I 19 kap. 45–48 §§ skollagen (2010:800) finns bestämmelser om hem-
kommuners skyldighet att lämna bidrag till huvudmän för fristående gymna-
siesärskolor.

8 § Grundbeloppet som hemkommuner ska betala enligt 19 kap. 48 § fjärde 
stycket skollagen (2010:800) per elev för 2021 anges i 9 §.
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Utbildning i gymnasiesärskola Grundbelopp för år 2021 
(kr/elev och bidragsår)
exklusive 
måltider

inklusive 
måltider

Gymnasiesärskolan 365 500 371 900

Ersättning för visst stöd på introduktionsprogram
10 §  I 17 kap. 35 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om hemkom-
muners skyldighet att lämna bidrag till huvudmän för fristående gymnasiesko-
lor för visst stöd.

11 § Ersättning för det stöd som avses i 17 kap. 35 § andra stycket 2 skol-
lagen (2010:800) ska för 2021 uppgå till 4 100 kr per elev och ämne.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 februari 2021 och gäller till och 
med den 31 december 2021.

2. Föreskrifterna ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

På Skolverkets vägnar

PETER FREDRIKSSON
Cajsa Anufrijeff Röhr
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