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Gemensam beräkningsgrund för interkommunal prissättning inom
gymnasieskolan i Kronobergs län
Bakgrund
Kommunerna i Kronobergs län har för avsikt att skapa en gemensam beräkningsgrund för
framtagande av interkommunal prislista för gymnasieutbildningar, detta enligt det
samverkansavtal som slöts mellan kommunerna den 17 maj 2006:
Följande kommuner har enats om denna gemensamma beräkningsgrund; Alvesta, Lessebo,
Markaryd, Tingsryd, Växjö, Ljungby, Uppvidinge och Älmhult.

Förutsättningar

Denna gemensamma beräkningsgrund skall träda i kraft till läsåret 2008/2009 och avstäms
årligen. Beräkningsgrunden skall användas av respektive kommun när den interkommunala
prislistan fastställs för respektive kommun. Prislistan fastställs per program (ej årskurser och
inriktningar), läsårsvis och debiteras terminsvis. Avstämning för höstterminen sker den 15
september och för vårterminen den 15 februari.
Utgångspunkter i beräkningarna skall vara budgeterade nettokostnader samt det avstämda
elevantalet vid mätdatumet den 15 september. Nettokostnader för elevresor/Länstrafiken och
inackorderingar skall ej ingå i beräkningarna.
Vid framtagandet av prislistan skall de budg~terade kostnaderna per program redovisas i
den mall som ekonomerna i länet tagit fram. Mallen skapar en öppenhet mellan kommunerna
och underlättar uppföljning av prislistan.
För att underlätta en tidig budgetering görs en beräkning av respektive kommun enligt
modellen inför vart tredje läsår. För läsåren däremellan görs en uppräkning av programpriset
med ett vägt index bestående av löneökningar och övriga kostnadsökningar enligt en
framtagen modell gemensam för länet. För löneökningar används ett genomsnitt av samtliga
deltagande kommuners procentuella lönekostnadsökningar inom gymnasieskolan. För
andelen övriga kostnader används KPI index 1 för de senaste 12 månaderna.
Om väsentliga förändringar äger rum i gymnasieorganisationen, exempelvis om ett nytt
program startar, eller ett program läggs ned, får berörd kommun beräkna kostnaden särskilt
för detta program enligt den gemensamma beräkningsgrunden. Berörd kommun skall
förklara och specificera kostnadsförändringen i förvaltningschefsgruppen.
Prislista publiceras av respektive kommun senast den 15 oktober, förslagsvis via e-post för
respektive kommun.
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Nedan följer en förteckning av de olika verksamhetsområdena samt vilka kostnadsposter
som ingår under respektive verksamhetsområde i den gemensamma beräkningsgrunden.

Gemensam administration
Under denna rubrik redovisas samtliga administrationskostnader
kommunen.

för gymnasieutbildning

i

1) Kommungemensamma kostnader: Hämtas från räkenskapssammandraget för föregående
år och den SGB-nyckel som räknas fram. En uppräkning görs med skolindex.
2) Nämndsgemensamma kostnader: Kostnader för den andel av nämnds- och förvaltningsgemensam administration som kan hänföras till gymnasieskolan.
3) Lokal administration: Kostnader för de enskilda skolornas administration såsom rektorer,
assistenter och andra kostnader som hör samman med administrationen.
Kostnaderna fördelas sedan per program utifrån antalet elever på respektive program.

Undervisande personal
Nettokostnader för lärare och annan undervisande personal (inklusive specialpedagoger)
skall ingå här. Även kostnader för APU (ej elevresor, matersättning) och facklig verksamhet
skall ingå. Enligt räkenskapssammandraget (RS) skall kostnaden för det s k lärarlyftet
redovisas här.
Det skall ej ingå merkostnader för kompetensutveckling
övertalighet eller pensionslösningar.

(kursavgifter redovisas under övrigt),

Kostnaderna fördelas per program utifrån antalet tjänster som kan hänföras till respektive
program. APU-kostnader fördelas direkt till respektive program. Kostnader för facklig
verksamhet fördelas utifrån antal elever per program.

Läromedel/utrustning/bi

bliotek

Här ingår nettokostnader för läromedel, förbrukningsmaterial och AV-media samt
kopieringskostnader. Även kapitalkostnader eller leasingavgift för utrustning, datorer och
inventarier skall ingå. IT-kostnader (eller intern IT-enhet) skall också redovisas här.
Nettokostnader för biblioteksverksamheten,

inklusive personalkostnader

skall ingå.

En fördelning av kostnader för läromedel görs till program utifrån hur stor del respektive
program tar i anspråk. Bibliotekskostnader och kostnader för AV-media fördelas sedan per
program utifrån antalet elever på respektive program.

Lokaler
Här ingår nettokostnader för hyror enligt självkostnadsprincipen, förbrukningskostnader (el,
värme, vatten), vaktmästare och lokalvård. Eventuella kapitalkostnader för lokalanpassning
skall ingå.
Kostnaderna fördelas så långt det är möjligt efter m2-yta som respektive program tar i
anspråk. Gemensamma ytor fördelas per program utifrån antalet elever på respektive
program.

Skolmåltider
---

Samtliga nettokostnader för skolmåltidsverksamhet skall redovisas här inkl~~~',f~
----a-am imsfratronfö-rsKolm-åltio. Ä ve-n-cafeteriaverksamnet ocnAJ'U-matersattning
skalr ingå.
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Inga lokalkostnader skall redovisas här (skall ingå under lokaler).
Skolmåltidskostnader och cafeteriaverksamhet fördelas per program utifrån antalet elever på
respektive program. APU-matersättning skall fördelas till program dit kostnaden kan
hänföras.

Elevvård
Kostnader för skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och skolkurator, samt eventuella köp
av tjänster skall redovisas här.
Kostnader för SYV, skolvärdar och elevassistenter etc. skall ej ingå (redovisas under övrigt).
Eventuella lokalkostnader redovisas under lokaler.
Kostnaderna fördelas sedan per program utifrån antalet elever på respektive program.

Övrigt
Här redovisas samtliga nettokostnader som inte kan härröras till något av verksamhetsområdena ovan.
Kostnaderna fördelas sedan per program utifrån antalet elever på respektive program.
Vid förändringar av redovisningsprinciper i Räkenskapssammandraget
motsvarande förändringar i denna beräkningsgrund.

(SCB), sker
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