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Inledning 

Övergripande fördelningsprinciper 
Inom gymnasienämndens verksamhetsområde ingår arbetsmarknadsenheten, 
vuxenutbildningen samt gymnasieskolan inklusive gymnasiesärskolan (nytt 
namn till anpassad gymnasieskola fr o m 2023-07-02). 

Gymnasienämndens budget fördelas utifrån följande princip; 

 

- Myndighetsutövning och politik. För gymnasienämnden beslutar kommunfull-
mäktige budgetramen. I myndighetsutövning ingår kostnader för funktioner som 
avser alla elever och deltagare oavsett verksamhetsform som till exempel förvalt-
ningschef, nämndens administration, jurist, handläggare för nämnden med mera. 
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Arbetsmarknadsenheten (AME) 
Arbetsmarknadsenhetens uppdrag består av; 

• Insatser för arbetssökande med försörjningsstöd (KAM) 
• Arbetsmarknadsanställningar  
• Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
• Feriepraktik ungdomar varje sommar 
• Serviceassistenttjänster inom kommunen 

Verksamheten tilldelas en budgetram för att utföra ovanstående uppdrag. I ra-
men ingår kostnader för personal, IT, lokaler samt övriga kostnader som till ex-
empel kostnader för resor och kursavgifter för personal. I ramen för Arbets-
marknadsenheten ingår också en del av kostnaderna för utbildningskontoret. 

Vuxenutbildningen (VUX) 
Vuxenutbildningens uppdrag består av; 

• Grundläggande vuxenutbildning, undervisning av vuxna motsvarande grundskolans 
år 1–9.  

• Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning  
• Särskild utbildning för vuxna, utbildning för vuxna med utvecklingsstörning.  
• Yrkeshögskoleutbildning, lärcentra samt centrum för vägledning och validering (CV) 
• Svenska för invandrare (Sfi)  
• Uppdragsutbildning 

 

Verksamheten tilldelas en budgetram för att utföra ovanstående uppdrag. I ra-
men ingår kostnader för personal, elevdatorer, övriga IT-kostnader, lokaler 
samt övriga kostnader som till exempel kostnader för resor och kursavgifter 
för personal.  I ramen för vuxenutbildningen ingår också en del av kostnaderna 
för utbildningskontoret. 
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Gymnasieskolan inkl. gymnasiesärskolan (anpas-
sad gymnasieskola fr o m 2023-07-02(GY) 
Gymnasieskolans uppdrag består av; 

• Bedriva utbildning på gymnasienivå i både för reguljär gymnasieskola och  
gymnasiesärskola. Gymnasiesärskolan byter namn fr o m 2023-07-02 till anpassad 
gymnasieskola.  

• Skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna utvecklas och tillskansa sig  
kunskaper för att sedan kunna delta i yrkes- och samhällslivet. 

Gemensamma förutsättningar; 

• Grundbeloppet för respektive programkostnad beräknas i form av månadsbelopp 
och fördelas utifrån antal elever. Bidrag erhålls januari-juni samt september-decem-
ber månadsvis utifrån faktiskt elevantal med avläsning den 15:e, för juli och augusti 
erhålls bidrag utifrån junis elevantal och justeras retroaktivt i september månad.  

• Anslag gäller för 2500 poäng (Högskoleförberedande program) och 2500 - 2800 po-
äng (Yrkesförberedande program) under 3 år. För gymnasiesärskola (anpassad gym-
nasieskola) gäller 4 år och uppdelning är nationella program och individuella pro-
gram. 

Innan beräkning av programkostnaden sker tas följande kostnader bort; 

• Elevresor 
• Inackorderingstillägg 
• Tilläggsbelopp 
• Bidrag till Texas (studiecenter för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsätt-

ningar) 
• Särskilda skolinsatser, till exempel elever i specialskolor som har inkluderat boende 

 

I beräkning av kostnad per program ingår följande; 

• Undervisning avser kostnader för samtliga förekommande läro- och timplane-
bundna aktiviteter det vill säga i huvudsak lärarnas och annan pedagogisk personal 
som utförs i det pedagogiska arbetet med eleverna. Exempel på läro- och timplane-
bundna aktiviteter är förutom reguljär undervisning kostnader för särskilda stödin-
satser, prov och arbetslivsorientering, skolvärdar samt studie och yrkesvägledning. 
Kostnader för kompetensutveckling ingår också som till exempel kursavgifter, kon-
ferenser etc.  Det ingår även kostnader för skolledningen, exempelvis lön för rektor 
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samt övrig personals arbete med ledningsfunktion samt del av den centrala admi-
nistrationen. 

• Lärverktyg avser kostnader för läroböcker, inklusive skön- och facklitteratur, tid-
ningar, tidskrifter, broschyrer och annat tryckt material, för undervisning fram-
tagna kopior samt för böcker inköpta till skolbiblioteket, lönekostnader för skolbib-
liotekarie samt kostnader för övrig skolbiblioteksservice. Även kostnader för ut-
rustning som maskiner, verktyg, symaskiner, hyvelbänkar, datorer som används 
för undervisning i skolan, bild- och ljudmedier, förbrukningsmaterial, program-
vara/webbverktyg för undervisning, studiebesök, kulturaktiviteter, kostnader för 
resor i samband med studiebesök m.m. Kostnader för datorer och övriga IT-kost-
nader som till exempel nätverk och licenser. Kostnader för service och underhåll 
till exempel av datorutrustning eller annan utrustning som används i undervis-
ningen och kalkylerade kapitalkostnader för denna utrustning ska inkluderas. Kost-
nader för försäkring för elever, bibliotek, IT-anslag för skolan, kompensförsörjning, 
skolkopieringsavtal mm ingår också.  

• Elevhälsa avser kostnader för skolläkare, skolsköterskor, skolpsykolog, stödteam, 
samordnare, chef för verksamheten inklusive eventuella köp av tjänster. Lokalkost-
nader för elevhälsa ingår i lokaler.  
 

• Lokaler avser kostnader för hyra och städ för respektive verksamhet och är beräk-
nade utifrån en genomsnittskostnad per elev. Kommunens lokaler prissätts enligt 
självkostnadsprincipen vilken är den ersättningsmodell som kan användas enligt 
kommunallagen. Självkostnadsprincipen avspeglar ägarens kostnader för drift och 
underhåll av fastigheten. I lokalkostnaderna ingår kostnader för drift och underhåll 
som el, värme, vatten, snöröjning, sandning, fastighetsskötare och övrig personal 
för fastighetsdrift, planerat och akut underhåll, kapitalkostnader för gjorda fastig-
hetsinvesteringar samt bevakning.  
 

• Måltider avser kostnader för köp av måltider under skoldagen. I kostnaden ingår 
kostnader för skolmåltidsverksamhet (inklusive personal, livsmedel, transporter, 
material för rengöring och annat förbrukningsmaterial), administrativa kostnader 
för skolmåltidsverksamheten (till exempel lönekostnader för skolmåltidskonsulent 
och kostkonsulent). Lokaler för måltider ingår i lokaler.  
 

• Administration – På beräknad programkostnad per elev beräknas ett påslag med 
3% för administration. 
 

Totalt blir det en programkostnad per elev.  
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Till de fristående verksamheterna utgår ett procentpåslag för moms på den framräknade 
kostnaden per elev.  

 

Tilläggsbelopp 

• Fördelning sker utifrån medelmeritvärde i årskurs 1 och gäller för läsåret. Gäller 
samtliga gymnasieskolor.  

            

• Möjlighet finns för folkhögskolor och andra kommunala huvudmän att ansöka om 
tilläggsbelopp för extra ordinära behov. 

  

Intervall för fördelning 0-79 80-119 120-169 170-
Viktning 25% 25% 50% 0%
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