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Ersättning till naturbruksutbildningar inom gymnasieskolan 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad föreslår Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden besluta 
 
att grundbeloppet för naturbruksutbildningarna från och med 2013-07-01 ska vara följande 
till kommunala och fristående gymnasieskolor belägna i Uppsala kommun:  
Naturbruksprogrammet, inriktning djur     162 193 kr (tidigare 135 566 kr)  
Naturbruksprogrammet, inriktning, djur-häst 182 964 kr (tidigare 156 497 kr)  
Naturbruksprogrammet, inriktning lantbruk 236 593 kr (tidigare 210 171 kr) 
Naturbruksprogrammet, inriktning skog  240 219 kr (tidigare 213 856 kr) 
Naturbruksprogrammet, inriktning trädgård 138 830 kr (tidigare 123 779 kr) 
Naturbruksprogrammet, inriktning skog-naturguide 110 642 kr (tidigare 100 432 kr) 
Naturbruksprogrammet, inriktning naturvetenskap   95 110 kr (oförändrat) 
Introduktionsprogram, inriktning yrkesintroduktion 182 857 kr [tidigare 173 084 kr (åk 1) 

och 147 080 kr (åk 2,3)] 
 
att ersättningen till fristående gymnasieskolor, belägna utanför Uppsala kommun, för 
naturbruksutbildningarna från och med 2013-07-01 ska vara följande (inkl. moms): 
Naturbruksprogrammet, inriktning djur  177 292 kr (tidigare 149 068 kr) 
Naturbruksprogrammet, inriktning, djur-häst 199 310 kr (tidigare 171 255 kr) 
Naturbruksprogrammet, inriktning lantbruk 256 156 kr (tidigare 228 149 kr) 
Naturbruksprogrammet, inriktning skog  260 000 kr (tidigare 232 055 kr) 
Naturbruksprogrammet, inriktning trädgård 152 528 kr (tidigare 136 574 kr) 
Naturbruksprogrammet, inriktning skog-naturguide 122 648 kr (tidigare 111 826 kr) 
Introduktionsprogram, inriktning yrkesintroduktion 193 828 kr [tidigare (183 469 kr (åk 1) 
    och 133 585 kr (åk 2,3)] 
 
att den interkommunala ersättningen till Uppsala kommun för naturbruksutbildningarna från 
och med 2013-07-01 ska vara följande:  
Naturbruksprogrammet, inriktning djur  170 901 kr (tidigare 144 274 kr) 
Naturbruksprogrammet, inriktning, djur-häst 191 672 kr (tidigare 165 205 kr) 
Naturbruksprogrammet, inriktning lantbruk 245 301 kr (tidigare 218 879 kr) 
Naturbruksprogrammet, inriktning skog  248 927 kr (tidigare 222 564 kr) 
Naturbruksprogrammet, inriktning trädgård 147 538 kr (tidigare 132 487 kr) 
Naturbruksprogrammet, inriktning skog-naturguide 119 350 kr (tidigare 109 140 kr) 
Naturbruksprogrammet, inriktning naturvetenskap 103 818 kr (oförändrat) 
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Introduktionsprogram, inriktning yrkesintroduktion 190 240 kr [tidigare 180 467 kr (åk 1) 
    och 154 463 (åk 2,3)] 
 
att kostnaderna belastar nämndens ofördelade medel för gymnasieskolan med 1 300 tkr   
 
Ärendet 
Antalet elever på naturbruksprogrammet vid Jällaskolan har minskat från 319 elever 2009 till 
191 elever 2013. Införandet av den reformerade gymnasieskolan 2011 medförde att antalet 
sökande överlag minskade till yrkesinriktade program. I Uppsala drabbades framför allt 
Jällagymnasiet som endast hade 56 elever i åk 1 i början av läsåret 2011/12, att jämföra med 
läsåret 2010/11 då motsvarande antal elever var 98. En viss återhämtning har skett och läsåret 
2012/13 fanns där 80 elever. För årets antagning förväntas antalet bli i samma 
storleksordning, eller öka något. 
 
För naturbruksutbildningarna som har stora fasta kostnader i form av maskiner, andra 
inventarier och byggnader, medför den kraftiga elevminskningen (se ovan) en stor 
kostnadsökning per elev. Detta medför att Jällagymnasiet för 2012 redovisar ett underskott 
med 12 miljoner kronor. Denna elevminskning har inte tagits hänsyn till när ersättningarna till 
utbildningarna räknades fram. 
 
För att komma till rätta med ekonomin på skolan krävs att åtgärder vidtas på skolan och att 
relationerna till samarbetspartnern stiftelsen Jälla egendomar ses över så att ersättningarna 
anpassas till elevantalet. I de kostnadsberäkningar som nu gjorts har beräknats att den 
ladugård som ingår i stiftelsen Jälla egendomar och som idag ingår i skolans kostnader, men 
inte används, skrivs av och inte längre ligger som en kostnad för skolan. Trots att dessa 
åtgärder vidtas krävs att ersättningarna för utbildning höjs. 
 
Tillsammans med Vård & bildning har kontoret sett över beräknade kostnader för skolan över 
flera år och utifrån detta tagit fram förslag till ersättningar att gälla från och med 2013-07-01 
under resterande del av 2013 och att dessa ersättningar sedan ligger som grund för sedvanliga 
kostnadsförändringar på programnivå som sker årligen. 
 
Förslaget medför en beräknad kostnadsökning för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
uppgående till ca 1 300 tkr för 2013. Dessa kostnader beräknas på att ca 65 elever på 
Jällagymnasiet är folkbokförda i Uppsala och att ca 30 elever folkbokförda i Uppsala finns på 
naturbruksutbildningar i fristående gymnasieskolor och hos andra kommuner.  
Kontoret föreslår att dessa kostnader belastar nämndens ofördelade medel för gymnasieskolan 
med ca 1 300 tkr. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
För nämnden ökar kostnaderna för 2013 med ca 1 300 tkr samtidigt som de ökade 
interkommunala ersättningarna beräknas bli ca 1 700 tkr. För Jällagymnasiet ökar intäkterna 
under 2013 med ca 3 000 tkr. 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 


