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Utbildningsnämnden

Revidering av särskilda satsningar för gymnasieskolan
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att ta bort tillägg för estetiska varianter från och med höstterminen 2017,
att ta bort tillägg för dans från och med höstterminen 2017,
att ta bort ersättningen till studier vid utlandsskolor när avtalen med berörda skolor löper ut,
att ta bort subventioneringen av gymnasiemässan från och med 2016, och
att halvera ersättningen för samordning av lärlingsutbildning från och med 2016.

Ärendet
Ca 25 miljoner kronor lyfts idag från skolornas programersättningar för att finansiera politiska
satsningar. Detta är satsningar som i huvudsak kompletterar och fördjupar det statliga uppdraget uttryckt i skollag och gymnasieförordning. I syfte att frigöra mer resurser till ordinarie
lagstadgad verksamhet föreslås utbildningsnämnden besluta om förändringar angående särskilda satsningar för gymnasieskolan. Härigenom möjliggörs en resursanvändning som optimerar insatser med fokus på högre måluppfyllelse. Total ekonomisk effekt 4 690 tkr.

Tillägg estetiska varianter NA/SA/EK
Från och med innevarande läsår utgår ett tillägg om 14 tkr per elev och år för Lundeilska skolans särskilda varianter inom det estetiska området. Tillägget är tänkt att finansiera de merkostnader i form av delningar av vissa undervisningsgrupper som utbildningarna medför. När
det estetiska programmet flyttar från GUC till Lundeilska skolan ökar möjligheterna att samordna undervisningen i aktuella kurser varför tillägget föreslås tas bort från och med höstterminen 2017. Ekonomisk effekt 500 tkr.

Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: utbildningsförvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se

2(2)

Tillägg/kommunal garanti dans
Ett tillägg om 290 tkr per år utgår för den elevgrupp som påbörjade dansinriktningen inom det
Estestiska programmet läsåret 2014/15. När aktuell elevgrupp tar examen vårterminen 2017
försvinner kostnaden.

Kostnad utlandsskolor
Sedan läsåret 2007/2008 har Uppsala kommun finansierat 15-20 elevplatser vid svenska skolor i utlandet i syfte att ge elever antagna i Uppsala kommuns skolor möjlighet att studera sitt
andra gymnasieår på annan ort. Svenska skolor i utlandet är främst avsedda för svenska barn
som bor utomlands med sina vårdnadshavare. Skolorna finansieras med statliga medel. Syftet
med skolorna är att erbjuda en undervisning motsvarande den i Sverige utifrån den svenska
skolans styrdokument. Uppsala kommun har idag avtal med flera av dessa skolor om att Uppsalaelever ska beredas plats. För detta betalar kommunen en ersättning motsvarande den programersättning som råder i Uppsala. När avtalen med berörda skolor går ut, huvudsakligen till
höstterminen 2016, föreslås finansieringen upphövafökonomisk effekt 2 500 tkr.
Gymnasiemässa
Uppsala kommun har under ett antal år finansierat en gemensam gymnasiemässa för fristående och kommunala aktörer. Elevutvärderingar av vad som påverkat elevernas val har
visat att mässan inte spelar en avgörande roll. Subventioneringen föreslås därför tas bort från
och med 2016. En framtida kostnadseffektiv gemensam gymnasiemässa kommer att utredas
av kommunikationsstaben. Ekonomisk effekt 500 tkr.

Samordning av lärlingsutbildning
En satsning på att utveckla lärlingsutbildningen i Uppsala kommuns gymnasieskolor startade
ht 2014. Ett bidrag om 1 800 tkr utgår idag till Bolandsgymnasiet som ansvarar för denna
samordning och uppstart av den utökade verksamheten. Från och med 2016 föreslås bidraget
halveras. Ekonomisk effekt 900 tkr.
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