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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

Grundbelopp (skolpeng) 2020 för nationella
program i gymnasieskolan och
introduktionsprogram
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Bidraget till huvudmän för fristående gymnasieskolor för nationella program ska
följa riksprislistan 2020 samt att särskilda varianter ska följa skolindexuppräknad
prislista för särskilda varianter.
2. Bidragsbeloppet för introduktionsprogrammet i Höörs kommun för 2020 fastställs i
enlighet med förslag.
3. Särskilt beslut om bidrag till fristående verksamheter, för varje enskild huvudman
där det finns elever hemmahörande i Höörs kommun, fattas på delegation av
ekonom för gymnasiet.
4. Tilläggsbelopp avseende elever som har rätt till modersmålsundervisning eller har
ett omfattande behov av särskilt stöd prövas och beslutas av ansvarig chef för
gymnasiet.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun är enligt gymnasieförordningen 13 kap samt skollagen 16 kap §§ 52-55
skyldig att årligen fatta beslut om bidrag till huvudmännen för elever vid fristående
gymnasieskolor.
Kommunfullmäktige fastställer budgeten för skolverksamheten i kommunen för
kommande kalenderår. Kommunstyrelsen fastställer resursfördelningsmodell
fördelningsgrund utifrån budgeten.
Grundbeloppet i bidragsbeslutet är generellt. Tilläggsbelopp avseende elever som har ett
omfattande behov av särskilt stöd prövas och beslutas av tjänsteperson på delegation
från kommunstyrelsen i varje enskilt fall efter ansökan från huvudmannen. När det gäller
tilläggsbelopp för modersmålsundervisning är den verksamheten berättigad till sådant
bidrag för de elever som deltar under det aktuella året.
Innehållet i besluten för de enskilda huvudmännen är likalydande.
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Beslutsunderlag utgörs av beräkningsunderlag för introduktionsprogrammet.
Momskompensation motsvarande 6 % tillkommer för fristående verksamheter.
Statsbidrag som kan sökas av samtliga huvudmän finns inte inkluderade i grundbeloppen.
Då Höörs kommun inte bedriver gymnasieskolans nationella program beslutar Höörs
kommun följa Skolverkets riksprislista.
Utbildningar av särskild variant i gymnasieskolan är en utbildning där hela eller delar av
det utrymme som motsvarar inriktning och programfördjupning avviker från det nationella
programmet. Belopp för särskilda varianter räknas upp med beslutat skolindex årligen.
Avstämningstillfälle per den 15:e varje månad. Juli-september regleras per den 15:e
september.
Besluten är möjliga att överklaga och av varje enskild huvudman. Varje beslut förses med
en underrättelse om hur man kan överklaga kommunens beslut.

Kristina Linderberg
Ekonom
0413-281 24
kristina.linderberg@hoor.se

Beslutsunderlag
1. Grundbelopp Introduktionsprogrammet

