SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
LAHOLMS KOMMUN
Kultur- och utvecklingsnämnden

§ 151

Sammanträdesdatum

2021-12-20

Dnr 2021-000304

Programpris för gymnasieskola och gymnasiesärskola år 2022
Kultur- och utvecklingsnämndens beslut
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar om programpris enligt
tjänsteskrivelse den 8 december 2021.
Ärendebeskrivning
Kultur- och utvecklingsförvaltningen föreslår nedanstående pris för
de nationella gymnasieprogram som anordnas i Osbecksgymnasiets
regi enligt nedanstående tabell. Budgeten omfattar samtliga kostnader som gymnasieskolans egna program genererar och består av:
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); samt
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 2022 motsvarande 2,4% av den budgeterande personalkostnaden.
Ersättningen för lokalkostnader till de fristående huvudmännen/andra kommunala huvudmän har vid beräkningen justerats ned
motsvarande internräntedelen i hyran för de lokaler som gymnasieskolan disponerar över. Detta enligt Laholms kommuns gällande
principer som tillämpas också av barn- och ungdomsnämnden vid
framräkning av elevpengen.
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Programpris 2022
(exkl. moms)

Programpris
2022
(inkl. moms)

Kommunala huvudmän

Privata huvudmän

Barn- och fritidsprogrammet

114 735 kr

121 619 kr

El- och energiprogrammet

120 076 kr

127 281 kr

Ekonomiprogrammet

93 659 kr

99 278 kr

Fordons- och transportprogrammet

149 571 kr

158 545 kr

Industritekniska programmet

196 972 kr

208 791 kr

Naturvetenskapsprogrammet

126 780 kr

134 387 kr

Samhällsvetenskapsprogrammet

87 428 kr

92 673 kr

Teknikprogrammet

100 009 kr

106 010 kr

Program

För att fastslå det pris som Laholms kommun accepterar att anordnaren debiterar Laholms kommun kommer fölajnde principer att tilllämpas.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. Praxis innebär att den
summa som skall debiteras/utbetalas kommer vara den lägsta summan av nedanstående beräkningsgrunder:
1. Laholms kommuns programpris för gymnasieprogram 2022
2. Den anordnande kommunens fastslagna programpris för gymnasieprogram 2022
Samverkansavtalet mellan Laholms kommun och Båstad kommun
fastslår att den summan som ska debiteras/utbetalas ska ske enligt
den av Skolverket fastslagna riksprislistan för programpris. Vid anslagsutbetalning till friskolor tillämpas följande principer:
- I de fall då Laholms kommun anordnar utbildning inom det gymnasieprogram som eleven blivit antagen till gäller att friskolan debiterar Laholms kommun utifrån Laholms kommuns programpris för
gymnasieprogram 2022.
- I de fall då Laholms kommun inte anordnar utan i samverkan erbjuder utbildning inom det gymnasieprogram som eleven blivit antagen till gäller att friskolan debiterar Laholms kommun utifrån snittpriset inom samverkansområdet för gymnasieprogram 2022.
- I de fall då Laholms kommun inte erbjuder utbildning inom gymnasieprogram gäller den av Skolverket fastslagna riksprislistan, som
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i skrivande stund ännu inte är fastslagen. Skolverket fastslår riksprislistan i januari för varje innevarande år.
Beslutsunderlag
Beredningsutskottets protokoll den 13 december 2021 § 114
Kultur- och utvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 december 2021.
_____
Beslutet skickas till:
Berörda kommunala, regionala och privata gymnasieskolor
Kommunfullmäktige
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Plats och tid

Sammanträdesrum Svanen, klockan 09:00 – 12:00

Beslutande

Ove Bengtsson (C), ordförande
Angela Magnusson (M)
Magnus Johansson (S)
Kerstin Lindqvist (C)
Birgitta Fritzon (S)
Bertil Johansson (LP)
Thomas Lövenbo (-)
Maj-Lis Jeppsson (SD)
Jörgen Nilsson (KD)

Övriga deltagande

Kent-Ove Bengtsson (MP), ersättare
Thor Gunnar Bjelland (M) ersättare
Ingrid Sjöberg (M), ersättare
Karl-Fredrik Tholin (S), ersättare
Jan Norrman (MED), ersättare
Andreas Meimermondt, förvaltningschef
Emelie Eliasson, nämndsekreterare
Narcisa Duranovic, förvaltningsekonom §§ 149-151
Cecilia Ericsson, verksamhetschef Frivilliga skolformer § 151
Jonas Heintz, enhetschef kultur & turism § 158 (punkt 2)
Wiveca Ekeblad, verksamhetschef Kultur & fritid § 158 (punkt 2)
Cornelia Larzénius, enhetschef JobbLaholm § 158 (punkt 3)
Caroline Jakobsson, enhetschef Jobbcenter § 158 (punkt 3)
Joel Axelsson, enhetschef Vägledning & mottagning § 158 (punkt 3)

Utses att justera

Bertil Johansson (LP)

Plats och tid för justering

Stadshuset den 20 december 2021 klockan 15:00

Paragrafer

§§ 149-158

Sekreterare

__________________________________
Emelie Eliasson

Ordförande

__________________________________
Ove Bengtsson (C)

Justerande

__________________________________
Bertil Johansson (LP)

Sida
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