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Programpris för gymnasieskola och gymnasiesärskola år 2021 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om programpris enligt 

verksamhetens tjänsteskrivelse den 7 december 2020.      

 

Ärendebeskrivning 

Kultur- och utvecklingsverksamheten föreslår nedanstående pris för 

de gymnasieprogram som anordnas i Osbecksgymnasiets regi enligt 

nedanstående tabell. Budgeten omfattar samtliga kostnader som 

gymnasieskolans egna program genererar och består av: 

- Personalkostnader; undervisande personal, stödåtgärder till ele-

ver dock ej för de kostnader som kan tillskrivas enskild individ, 

kompetensutveckling och liknande kostnader för personal studie-

yrkesvägledning, skolledning och skoladministration, inklusive 

schablon för förväntade löneökningar 2021 motsvarande 2,2% av 

den budgeterande personalkostnaden 

- Elevhälsa 

- Kapitaltjänstkostnad 

- Lokalkostnader; hyra, exklusive internräntedel, kostnader för 

städ och verksamhetsservice 

- Måltider, total självkostnad 

- Lärverkyg; läroböcker, litteratur, datorer/IT, maskiner i undervis-

ning, skolbibliotek, studiebesök och dylikt 

Ersättningen för lokalkostnader till de fristående skolorna/andra 

kommunala skolor har vid beräkningen justerats ned motsvarande 

internräntedelen i hyran för de lokaler som gymnasieskolan dispone-

rar över. (motsvarande 279 tkr av den totala budgetmassan för samt-

liga programbudgetar inom Laholms kommun, Osbecksgymnasiet) 

Detta enligt Laholms kommun gällande principer som tillämpas 

också av barn- och ungdomsnämnden vid framräkning av elev-

pengen. För att fastslå det pris som Laholms kommun accepterar att 

anordnaren debiterar Laholms kommun kommer nedanstående prin-

ciper att tillämpas. Principerna baseras på Laholm kommuns tolk-

ning av praxis och prejudikat så som de fastslagits av berörda rätts-

instanser. 

  Forts 
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Forts 

 

Kommunala skolor  

Vid interkommunal ersättning mellan kommunala skolor finns tyd-

ligt etablerad praxis fastslagen av Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR) och som ytterligare fastslås i det samverkansavtal som gäller 

mellan de halländska kommunerna samt i separat avtal mellan La-

holms och Båstads kommuner. Praxis innebär att den summa som 

skall debiteras/utbetalas kommer vara den lägsta summan av nedan-

stående beräkningsgrunder: 

1. Laholms kommuns programpris för gymnasieprogram 2020 

2. Den anordnande kommunens fastslagna programpris för gymna-

sieprogram 2020 

Fristående skolor 

Vid anslagsutbetalning till friskolor tillämpas nedanstående princi-

per: 

- I de fall då Laholms kommun erbjuder utbildning inom det gymna-

sieprogram som eleven blivit antagen till gäller att friskolan debiterar 

Laholms kommun utifrån Laholms kommuns programpris för gym-

nasieprogram 2020 

- I de fall då Laholms kommun inte erbjuder utbildning inom gym-

nasieprogram gäller den av Skolverket fastslagna riksprislistan, som 

i skrivande stund ännu inte är fastslagen.  

Skolverket fastslår riksprislistan i januari för varje innevarande år.      

 

Beslutsunderlag 

Beredningsutskottets protokoll den 14 december 2020 § 139 

Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 decem-

ber 2020    

Bilaga, matris för 2020   

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Berörda kommunala, regionala och privata gymnasieskolor 

Kommunfullmäktige      
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Programpris, gymnasieprogram år 2021 

Förslag till beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om programpris enligt verksamhetens tjänsteskrivelse 
den 7 december 2020.  

Ärendebeskrivning 

Laholms kommuns programpris för gymnasieprogram år 2020 
Kultur- och utvecklingsverksamheten föreslår nedanstående pris för de gymnasieprogram som 
anordnas i Osbecksgymnasiets regi enligt nedanstående tabell. Budgeten omfattar samtliga 
kostnader som gymnasieskolans egna program genererar och består av:  

- Personalkostnader; undervisande personal, stödåtgärder till elever dock ej för de 
kostnader som kan tillskrivas enskild individ, kompetensutveckling och liknande 
kostnader för personal studieyrkesvägledning, skolledning och skoladministration, 
inklusive schablon för förväntade löneökningar 2021 motsvarande 2,2% av den 
budgeterande personalkostnaden 

- Elevhälsa  
- Kapitaltjänstkostnad   
- Lokalkostnader; hyra, exklusive internräntedel, kostnader för städ och 

verksamhetsservice 
- Måltider, total självkostnad  
- Lärverkyg; läroböcker, litteratur, datorer/IT, maskiner i undervisning, skolbibliotek, 

studiebesök och dylikt  
Ersättningen för lokalkostnader till de fristående skolorna/andra kommunala skolor har vid 
beräkningen justerats ned motsvarande internräntedelen i hyran för de lokaler som 
gymnasieskolan disponerar över. (motsvarande 279 tkr av den totala budgetmassan för samtliga 
programbudgetar inom Laholms kommun, Osbecksgymnasiet) Detta enligt Laholms kommuns 
gällande principer som tillämpas också av Barn- och ungdomsnämnden vid framräkning av 
elevpengen.  
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  Programpris 

2021 (exkl. 

moms) 

Programpris 2021 

(inkl. moms) 

Program Kommunala 
utförare  

Privata utförare 

Barn- och fritidsprogrammet 110 141 kr 116 749 kr 

El- och energiprogrammet 95 407 kr 101 131 kr 

Ekonomiprogrammet 90 275 kr 95 691 kr 

Fordons- och transportprogrammet 133 257 kr 141 252 kr 

Hotell- och turismprogrammet* 90 285 kr 95 703 kr 

Industritekniska programmet 138 030 kr 146 311 kr 

Individuella programmet 108 569 kr 115 083 kr 

Naturvetenskapliga programmet 126 167 kr 133 737 kr 

Samhällsvetenskapliga programmet 86 591 kr 91 786 kr 

Teknikprogrammet 83 748 kr 88 773 kr 

Vård- och omsorgsprogrammet* 125 942 kr 133 499 kr 

*programmet avvecklas efter vårterminen 2021. För höstterminen 2021 gäller priser enligt 
regelverk om program som inte anordnas av huvudman.  
 

Debiteringsprinciper  
För att fastslå det pris som Laholms kommun accepterar att anordnaren debiterar Laholms 
kommun kommer nedanstående principer att tillämpas. Principerna baseras på Laholms 
kommuns tolkning av praxis och prejudikat så som de fastslagits av berörda rättsinstanser.  

Kommunala skolor  
Vid interkommunal ersättning mellan kommunala skolor finns tydligt etablerad praxis fastslagen 
av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och som ytterligare fastslås i det samverkansavtal 
som gäller mellan de halländska kommunerna samt i separat avtal mellan Laholms och Båstads 
kommuner.  
Praxis innebär att den summa som skall debiteras/utbetalas kommer vara den lägsta summan av 
nedanstående beräkningsgrunder 

1. Laholms kommuns programpris för gymnasieprogram 2020 
2. Den anordnande kommunens fastslagna programpris för gymnasieprogram 2020  

Fristående skolor 
Vid anslagsutbetalning till friskolor tillämpas nedanstående principer:  

- I de fall då Laholms kommun erbjuder utbildning inom det gymnasieprogram som eleven 
blivit antagen till gäller att friskolan debiterar Laholms kommun utifrån Laholms 
kommuns programpris för gymnasieprogram 2020 
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- I de fall då Laholms kommun inte erbjuder utbildning inom gymnasieprogram gäller den 
av skolverket fastslagna riksprislistan, som i skrivande stund ännu inte är fastslagen. 
Skolverket fastslår riksprislistan i januari för varje innevarande år.  

Ekonomiska aspekter 
Beslutet kommer att ha en direkt påverkan på kultur- och utvecklingsnämndens ekonomi då 
Laholms kommun debiterar och debiteras för elevernas interkommunala skolgång. Effekten är 
beroende av, inte bara hur stor andel av eleverna som väljer ett program utan också vilka 
program eleverna väljer samt huruvida de väljer utbildning hos privat eller annan kommunal 
aktör. Detta gör att den ekonomiska aspekten över tid är svår att överblicka.  

Påverkan på måluppfyllelse 
Effekter som möjligen kan påverkas positivt  

En utbildningsverksamhet som är regionalt ledande inom inkludering och likvärdiga möjligheter 
till studier 
Ökad samverkan mellan olika nämnders verksamhetsområden samt externa aktörer 
Färre ungdomar in i KAA (Kommunala Aktivitets Ansvaret) 

Beslutet skickas till: 
Berörda kommunala, regionala och privata gymnasieskolor 
Kommunfullmäktige  
 

Bilagor  
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 7 december 2020 
 
 

 
 
   

Andreas Meimermondt 
Verksamhetschef 

 Ingela Månsson 
Avdelningschef Utbildning 

 




