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§ 278 Sammanträdet öppnas 
Ordföranden, Mats Gerdau, förklarar sammanträdet öppnat. 

 

§ 279 Justering 
Kadir Kasirga utses att jämte ordföranden signera protokollet. 

 

§ 280 Godkännande av föredragningslista 
Det utsända förslaget till föredragningslista godkänns. 

 

§ 281 Fyllnadsval till Storsthlms styrelse 
Beslut 
Patric Andersson (MP), Järfälla, väljs till ny ersättare i Storsthlms styrelse efter Niklas 
Gladh (MP), som avsagt sig uppdraget. 

 

§ 282 Anmälan av ordförandebeslut 
Anmälan av ordförandebeslut av 2022-03-30, avseende val till politisk styrgrupp 
gymnasieregion noteras. 

 

§ 283 Tertialuppföljning 1 för 2022 
Beslut 
Tertialuppföljning 1, 2022 godkänns.  

Sammanfattning 
Tertialuppföljningen omfattar både verksamhet och ekonomi. Verksamheten följer i 
stort sett planen och det ekonomiska utfallet för första tertialet följer så när budget. 
Dock finns visst överskott på helåret med anledning av lägre personalkostnader.  

 

§ 284 Programpriser gymnasieskola 2023 
Beslut 
• Prislistan för gymnasieskolan 2023 justeras med en genomsnittlig uppräkning om 

1,8 procent.  
• Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Försäljnings- och 

serviceprogrammet (tidigare Handels- och administrationsprogrammet) och 
Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3,0 procent 2023.  

• Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2023.  
• Strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8 procent.  

STORSTHLM

§ 278 Sammanträdet öppnas
Ordföranden, Mats Gerdau, förklarar sammanträdet öppnat.

§ 279 Justering
Kadir Kasirga utses att jämte ordföranden signera protokollet.

§ 280 Godkännande av föredragningslista
Det utsända förslaget till föredragningslista godkänns.

§ 281 Fyllnadsval till Storsthlms styrelse
Beslut
Patric Andersson (MP), Järfälla, väljs till ny ersättare i Storsthlms styrelse efter Niklas
Gladh (MP), som avsagt sig uppdraget.

§ 282 Anmälan av ordförandebeslut
Anmälan av ordförandebeslut av 2 0 2 2 - 0 3 - 3 0 , avseende val till politisk styrgrupp
gymnasieregion noteras.

§ 283 Tertialuppföljning 1 för 2022
Beslut
Tertialuppföljning 1, 2 0 2 2 godkänns.

Sammanfattning
Tertialuppföljningen omfattar både verksamhet och ekonomi. Verksamheten följer i
stort sett planen och det ekonomiska utfallet för första tertialet följer så när budget.
Dock finns visst överskott på helåret med anledning av lägre personalkostnader.

§ 284 Programpriser gymnasieskola 2023
Beslut
• Prislistan för gymnasieskolan 2 0 2 3 justeras med en genomsnittlig uppräkning om

1,8 procent.
• Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Försäljnings- och

serviceprogrammet (tidigare Handels- och administrationsprogrammet) och
Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3 , o procent 2 0 2 3 .

• Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 o o o kr 2 0 2 3 .

• Strukturtillägget 2 0 2 3 justeras med en uppräkning om 1,8 procent.
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• Styrelsen rekommenderar kommunerna inom samverkansområdet att med dessa 
förändringar anta prislistan för 2023 i sin helhet. 
 

Sammanfattning 
I enlighet med nuvarande samverkansavtal för gymnasieregionen ska avtalsparterna 
årligen besluta om eventuell justering av programpriserna. Storsthlm tar fram underlag 
enligt fastställd beräkningsmodell. Därefter görs en politisk bedömning utifrån 
kommunernas ekonomiska läge och andra aspekter som påverkar utvecklingen av 
gymnasieregionen.  

Efter beslut skickas programpriserna ut på rekommendation till samverkansområdets 
kommuner. Kommunerna ska ha tagit ställning till förslaget senast den 15 december 
2022.  

Styrelsen beslutar om ett andra steg för differentierad uppräkning enligt förslag från 
Expertgruppen för prislistan. Fyra program med låga programpriser i förhållande till 
riksprislistan och i jämförelse med andra gymnasieregioner får högre uppräkningar än 
genomsnittet. Ett program har ett högt pris i jämförelse med riksprislistan och andra 
gymnasieregioner och får därför en lägre uppräkning än genomsnittet.  

Styrelsen beslutar om uppräkning av strukturtillägget i samma nivå som 
programpriserna.  

Clara Lindblom (V) och Mats Einarsson (V) lät gemensamt anteckna följande särskilda 
yttrande. 

”Vänsterpartiet är mycket bekymrade över att kommunföreträdarna i Stockholms län 
har enats om en uppräkning av programpriserna för gymnasieskolan respektive SFX-
utbildningarna om enbart 1,8 procent. Vi menar att risken är mycket stor att en så pass 
låg uppräkning kommer att leda till omfattande nedskärningar i många 
gymnasieskolor, vilka kommer att drabba både elever och lärare negativt. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beräknar löpande ett prisindex som 
kommunerna kan använda som underlag för beräkning av kostnadernas utveckling i 
fasta löner och priser. Enligt den senaste prognosen för 2023 beräknas Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) landa på 5 procent. Om denna beräkning visar sig 
stämma, kommer således verksamheternas kostnader öka långt mer än vad 
programpriserna räknas upp.  

Vi uppmanar kommunerna att vara beredda att ompröva sitt beslut, till exempel i höst 
när nästa prognos och prisindex har publicerats.” 

 

§ 285 Prisuppräkning av Sfx-utbildning 2023 
Beslut 
Uppräkningen av priserna för SFX-utbildningen beslutas till +1,8%. 

Sammanfattning 
Prislistan 2023 följer av styrelsens beslut den 9 juni 2022, om rekommendation 
rörande uppräkning av gymnasieprislistan 2023 på 1,8%. 

Clara Lindblom (V) och Mats Einarsson (V) lät gemensamt anteckna följande särskilda 
yttrande. 

STORSTHLM

• Styrelsen rekommenderar kommunerna inom samverkansomrädet att med dessa
förändringar anta prislistan för 2 0 2 3 i sin helhet.

Sammanfattning
I enlighet med nuvarande samverkansavtal för gymnasieregionen ska avtalspartema
årligen besluta om eventuell justering av programpriserna. Storsthlm tar fram underlag
enligt fastställd beräkningsmodell. Därefter görs en politisk bedömning utifrån
kommunernas ekonomiska läge och andra aspekter som påverkar utvecklingen av
gymnasieregionen.

Efter beslut skickas programpriserna ut på rekommendation till samverkansomrädets
kommuner. Kommunerna ska ha tagit ställning till förslaget senast den 15 december
2 0 2 2 .

Styrelsen beslutar om ett andra steg för differentierad uppräkning enligt förslag från
Expertgruppen för prislistan. Fyra program med låga programpriser i förhållande till
riksprislistan och i jämförelse med andra gymnasieregioner får högre uppräkningar än
genomsnittet. Ett program har ett högt pris i jämförelse med riksprislistan och andra
gymnasieregioner och får därför en lägre uppräkning än genomsnittet.

Styrelsen beslutar om uppräkning av strukturtillägget i samma nivå som
programpriserna.

Clara Lindblom (V) och Mats Einarsson (V) lät gemensamt anteckna följande särskilda
yttrande.

''Vänsterpartiet är mycket bekymrade över att kommunföreträdarna i Stockholms län
har enats om en uppräkning av programpriserna för gymnasieskolan respektive SFX-
utbildningarna om enbart 1,8 procent. Vi menar att risken är mycket stor att en så pass
låg uppräkning kommer att leda till omfattande nedskärningar i många
gymnasieskolor, vilka kommer att drabba både elever och lärare negativt.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beräknar löpande ett prisindex som
kommunerna kan använda som underlag för beräkning av kostnadernas utveckling i
fasta löner och priser. Enligt den senaste prognosen för 2 0 2 3 beräknas Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV)landa på 5 procent. Om denna beräkning visar sig
stämma, kommer således verksamheternas kostnader öka långt mer än vad
programpriserna räknas upp.

Vi uppmanar kommunerna att vara beredda att ompröva sitt beslut, till exempel i höst
när nästa prognos och prisindex har publicerats."

§ 285 Prisuppräkning av Sfx-utbildning 2023
Beslut
Uppräkningen av priserna för SFX-utbildningen beslutas till +1,8%.

Sammanfattning
Prislistan 2 0 2 3 följer av styrelsens beslut den 9 juni 2 0 2 2 , om rekommendation
rörande uppräkning av gymnasieprislistan 2 0 2 3 pä 1,8%.

Clara Lindblom (V) och Mats Einarsson (V) lät gemensamt anteckna följande särskilda
yttrande.
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”Vänsterpartiet är mycket bekymrade över att kommunföreträdarna i Stockholms län 
har enats om en uppräkning av programpriserna för gymnasieskolan respektive SFX-
utbildningarna om enbart 1,8 procent. Vi menar att risken är mycket stor att en så pass 
låg uppräkning kommer att leda till omfattande nedskärningar i många 
gymnasieskolor, vilka kommer att drabba både elever och lärare negativt. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beräknar löpande ett prisindex som 
kommunerna kan använda som underlag för beräkning av kostnadernas utveckling i 
fasta löner och priser. Enligt den senaste prognosen för 2023 beräknas Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) landa på 5 procent. Om denna beräkning visar sig 
stämma, kommer således verksamheternas kostnader öka långt mer än vad 
programpriserna räknas upp.  

Vi uppmanar kommunerna att vara beredda att ompröva sitt beslut, till exempel i höst 
när nästa prognos och prisindex har publicerats.” 

 

§ 286 Regional masshanteringsplan för Stockholms 
län, yttrande 
Beslut 
Yttrandet godkänns. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholm Stad har 
genom ett gemensamt projekt tagit fram en regional plan för cirkulär och resurseffektiv 
hantering av massor i Stockholms län. Länsstyrelsen har nu skickat ut 
masshanteringsplanen på remiss och önskar svar senast den 10 juni. Det övergripande 
syftet med en masshanteringsplan för Stockholms län är att skapa förutsättningar för 
cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i länet, och en regional samsyn om 
åtgärder som behövs för att uppnå cirkulär och resurseffektiv hantering. Planen ska 
även bidra till att miljö- och klimatpåverkan från masshantering minskar.  

Yttrandet tar bland annat upp att Storsthlm är positiv till att masshanteringsplanen tas 
fram och ser stor potential i att effektivisera hanteringen av massor samt att planen 
behöver förankras på kommunledningsnivå och genomföras i en operativ samverkan. 
Storsthlm vill även framhålla vikten av tidig dialog i samband med planering och 
placering av exempelvis stenkrossverksamheter och massupplag. Vidare ser Storsthlm 
att masshanteringsrådet i första hand behöver ha till uppgift att, med planen som 
grund, arbeta fram konkreta åtgärder som leder till att planens mål uppfylls.  
 

 

§ 287 Förslag till mötesdatum för arbetsutskott och 
styrelse jan-feb 2023 
Beslut 
Sammanträdestider under januari och februari 2023 fastslås till 

1. för arbetsutskottet den 24 januari och 14 februari 

2. för styrelsen den 2 och 23 februari 

STORSTHLM

''Vänsterpartiet är mycket bekymrade över att kommunföreträdarna i Stockholms län
har enats om en uppräkning av programpriserna för gymnasieskolan respektive SFX-
utbildningarna om enbart 1,8 procent. Vi menar att risken är mycket stor att en så pass
låg uppräkning kommer att leda till omfattande nedskärningar i många
gymnasieskolor, vilka kommer att drabba både elever och lärare negativt.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beräknar löpande ett prisindex som
kommunerna kan använda som underlag för beräkning av kostnadernas utveckling i
fasta löner och priser. Enligt den senaste prognosen för 2 0 2 3 beräknas Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV)landa på 5 procent. Om denna beräkning visar sig
stämma, kommer således verksamheternas kostnader öka långt mer än vad
programpriserna räknas upp.

Vi uppmanar kommunerna att vara beredda att ompröva sitt beslut, till exempel i höst
när nästa prognos och prisindex har publicerats."

§ 286 Regional masshanteringsplan för Stockholms
län, yttrande
Beslut
Yttrandet godkänns.

Sammanfattning
Länsstyrelsen, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholm Stad har
genom ett gemensamt projekt tagit fram en regional plan för cirkulär och resurseffektiv
hantering av massor i Stockholms län. Länsstyrelsen har nu skickat ut
masshanteringsplanen på remiss och önskar svar senast den 10 juni. Det övergripande
syftet med en masshanteringsplan för Stockholms län är att skapa förutsättningar för
cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i länet, och en regional samsyn om
åtgärder som behövs för att uppnå cirkulär och resurseffektiv hantering. Planen ska
även bidra till att miljö- och klimatpåverkan från masshantering minskar.

Yttrandet tar bland annat upp att Storsthlm är positiv till att masshanteringsplanen tas
fram och ser stor potential i att effektivisera hanteringen av massor samt att planen
behöver förankras pä kommunledningsnivä och genomföras i en operativ samverkan.
Storsthlm vill även framhålla vikten av tidig dialog i samband med planering och
placering av exempelvis stenkrossverksamheter och massupplag. Vidare ser Storsthlm
att masshanteringsrädet i första hand behöver ha till uppgift att, med planen som
grund, arbeta fram konkreta åtgärder som leder till att planens mål uppfylls.

§ 287 Förslag till mötesdatum för arbetsutskott och
styrelse jan-feb 2023
Beslut
Sammanträdestider under januari och februari 2 0 2 3 fastsläs till

1. för arbetsutskottet den 24 januari och 14 februari

2. för styrelsen den 2 och 23 februari
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Sammanfattning 
Datum för förbundsmöte för mandatperioden 2023-2026 är beslutat till den 23 mars 
2023.  

För att säkerställa att sammanställning och publicering av möteshandlingar, 
revisionsarbete med flera formella delar i förberedelserna kan ske enligt plan, föreslås 
att mötesdatum under januari och februari 2023 fastställs redan nu för arbetsutskott 
och styrelse. 

Johan von Sydow informerade om att valberedningen och valnämnden nu är i 
personunion och att deras arbete inför förbundsmötet 2023 har inletts. 

 

§ 288 Samverkan kring hälso-, sjuk- och tandvård för 
barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, 
antagen överenskommelse 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Alla Stockholms läns kommuner och Region Stockholms hälso-och sjukvårdsnämnd har 
beslutat att anta överenskommelsen som började gälla den 1 april. 

Det gemensamma målet med överenskommelsen är att säkerställa att barn och unga 
som vårdas utanför det egna hemmet får tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård på 
samma villkor som andra barn och unga. 

Överenskommelsen syftar till att stärka barnrättsperspektivet, förtydliga ansvar och 
stärka samverkan mellan kommun och region. 

 

§ 289 Länsövergripande samverkan kring hälsa vård 
och omsorg (HÖK), status kommunernas beslut 
Beslut 
Styrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning 
Kommunerna i länet och Region Stockholm har en långvarig grund för samverkan. Det 
fortsatta utvecklingsarbetet har behövt stödjas genom en samordningsstruktur för hur 
kommunerna och Regionen organiserar sitt gemensamma arbete ännu tydligare. För att 
underlätta och samordna när insatser ges från både kommun och Region finns flera 
länsövergripande överenskommelser som reglerar samverkan och ansvarsfördelning i 
olika sakområden inom vård och omsorg. En huvudöverenskommelse med gemensam 
målsättning och utgångspunkter samt principer för samverkan på olika nivåer har tagits 
fram. Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 14 oktober 2021 att 
rekommendera kommunerna i länet att anta Huvudöverenskommelse om 
länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg (HÖK).  

STORSTHLM

Sammanfattning
Datum för förbundsmöte för mandatperioden 2 0 2 3 - 2 0 2 6 är beslutat till den 23 mars
2 0 2 3 .

För att säkerställa att sammanställning och publicering av möteshandlingar,
revisionsarbete med flera formella delar i förberedelserna kan ske enligt plan, föreslås
att mötesdatum under januari och februari 2 0 2 3 fastställs redan nu för arbetsutskott
och styrelse.

Johan von Sydow informerade om att valberedningen och valnämnden nu är i
personunion och att deras arbete inför förbundsmötet 2 0 2 3 har inletts.

§ 288 Samverkan kring hälso-, sjuk- och tandvård för
barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet,
antagen överenskommelse
Beslut
Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Alla Stockholms läns kommuner och Region Stockholms hälso-och sjukvärdsnämnd har
beslutat att anta överenskommelsen som började gälla den 1 april.

Det gemensamma målet med överenskommelsen är att säkerställa att barn och unga
som vårdas utanför det egna hemmet får tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård på
samma villkor som andra barn och unga.

Överenskommelsen syftar till att stärka barnrättsperspektivet, förtydliga ansvar och
stärka samverkan mellan kommun och region.

§ 289 Länsövergripande samverkan kring hälsa vård
och omsorg (HÖK), status kommunernas beslut
Beslut
Styrelsen noterar informationen.

Sammanfattning
Kommunerna i länet och Region Stockholm har en långvarig grund för samverkan. Det
fortsatta utvecklingsarbetet har behövt stödjas genom en samordningsstruktur för hur
kommunerna och Regionen organiserar sitt gemensamma arbete ännu tydligare. För att
underlätta och samordna när insatser ges från både kommun och Region finns flera
länsövergripande överenskommelser som reglerar samverkan och ansvarsfördelning i
olika sakområden inom vård och omsorg. En huvudöverenskommelse med gemensam
målsättning och utgångspunkter samt principer för samverkan på olika nivåer har tagits
fram. Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 14 oktober 2 0 2 1 att
rekommendera kommunerna i länet att anta Huvudöverenskommelse om
länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg (HÖK).
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Sista svarsdatum är den 30 juni. Hittills har 11 av länets kommuner antagit 
överenskommelsen. Den börjar gälla tidigast 1 juli år 2022, eller efter att samtliga 
parter har beslutat att anta överenskommelsen. 

 

§ 290 Gymnasieantagningssystemet Indra, 
Lägesrapport över ägardialog 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Gymnasieantagningens verksamhetssystem Indra, som samägs av Göteborgsregionen 
(GR) och Storsthlm, står inför vissa större strategiska vägval. En dialog mellan ägarna 
har inletts för resonemang kring i huvudsak två aktuella frågor, som båda kräver en 
noggrannare bedömning och förankring i respektive organisation; 

1. En eventuell anslutning av ytterligare aktörer. Östergötlands gymnasieregion (ÖG) 
har uttryckt starkt intresse för att ansluta sig och har genomfört en förstudie kring 
detta.   
2. Behov av ytterligare utveckling och långsiktig förvaltning. Bland annat gäller detta en 
angelägen uppgradering av gränssnittet för administratörer. Detta innebär att 
investeringar kommer att krävas.  
 

§ 291 Förbundsdirektörens rapport 
• Nu pågår beredning av den Strategiska inriktningen inför förbundsmötet den 

23 mars 2023. Kommundirektörerna kommer arbeta vidare med den på 
internat den 25-26 augusti. 

• Arbete pågår för att i samverkan med Region Stockholm implementera God och 
nära vård som ingår i huvudöverenskommelsen (HÖK). En översiktlig rapport 
kommer att ges till kommundirektörerna den 10 juni. 

• Trygghetsfrågan är aktuell. Regionpolischefen har besökt kommundirektörerna 
den 22 april och planerar att komma till KSO-mötet den 4 oktober. 

 

§ 292 Övriga frågor 
Det fanns inga övriga frågor på mötet. 

 

§ 293 Avslutning 
Ordföranden Mats Gerdau avslutade mötet. 

 

STORSTHLM

Sista svarsdatum är den 3o juni. Hittills har 11 av länets kommuner antagit
överenskommelsen. Den börjar gälla tidigast 1 juli är 2 0 2 2 , eller efter att samtliga
parter har beslutat att anta överenskommelsen.

§ 290 Gymnasieantagningssystemet Indra,
Lägesrapport över ägardialog
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Gymnasieantagningens verksamhetssystem Indra, som samägs av Göteborgsregionen
(GR) och Storsthlm, står inför vissa större strategiska vägval. En dialog mellan ägarna
har inletts för resonemang kring i huvudsak två aktuella frågor, som båda kräver en
noggrannare bedömning och förankring i respektive organisation;

1. En eventuell anslutning av ytterligare aktörer. Östergötlands gymnasieregion (ÖG)
har uttryckt starkt intresse för att ansluta sig och har genomfört en förstudie kring
detta.
2. Behov av ytterligare utveckling och långsiktig förvaltning. Bland annat gäller detta en
angelägen uppgradering av gränssnittet för administratörer. Detta innebär att
investeringar kommer att krävas.

§ 291 Förbundsdirektörens rapport
• Nu pågår beredning av den Strategiska inriktningen inför förbundsmötet den

23 mars 2 0 2 3 . Kommundirektörerna kommer arbeta vidare med den pä
internat den 2 5 - 2 6 augusti.

• Arbete pågår för att i samverkan med Region Stockholm implementera God och
nära vård som ingår i huvudöverenskommelsen (HÖK). En översiktlig rapport
kommer att ges till kommundirektörerna den 10 juni.

• Trygghetsfrägan är aktuell. Regionpolischefen har besökt kommundirektörerna
den 22 april och planerar att komma till KSO-mötet den 4 oktober.

§ 292 Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor på mötet.

§ 293 Avslutning
Ordföranden Mats Gerdau avslutade mötet.
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