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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

 
 
 
 
 
 
 
Extra ersättning, särskild variant EK/SA/NA - musik 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att   fastställa att ett extra tillägg för särskild variant med musik på Lundellska skolan ska utgå  
 
att   ersättningen för 2014 ska utgå med 14 000 kronor/elev och helår  
 
att   antagning till den särskilda varianten endast görs av förstahandsantagna elever 
 
 
 
Sammanfattning  
Kontoret föreslår att en extra ersättning utgår för särskild variant med musik på Lundellska 
skolan med 14 000 kronor/elev och helår. 
 
 
Ärendet 
Lundellska skolan har under snart 15 år bedrivit musikundervisning inom ramen för de 
program skolan har. Undervisningen sker i form av ensemblespel med konserter och 
musikaluppsättningar. Utbildningen håller en hög nivå och de återkommande evenemangen 
har blivit ett inslag i Uppsalas kulturliv.  
 
Införandet av den reformerade gymnasieskolan 2011 har medfört förändrade krav för 
genomförandet och ersättning för utbildningen. Lundellska skolans musikundervisning är en 
särskild variant med godkännande av Skolinspektionen. Musikundervisningen kräver små 
undervisningsgrupper och enskild undervisning i sång och instrumentspel. Kostnaden för 
denna ryms inte inom ramen för ordinarie programersättning, utan kräver extra resurser. 
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För att ge förutsättningar att utveckla utbildningarna och ge möjlighet till individuell 
undervisning i sång och instrument föreslås nämnden besluta om ett extra tillägg för 
musikkurserna på särskild variant på Lundellska skolans utbildningar. Kurserna utgör 500 
poäng under tre år. Kontoret föreslår att ersättningen utgår per elev och år med 14 000 kr för 
helår, att gälla från och med 1 juli 2014. 
 
Genom att garantera musikundervisning med hög kvalitet i Uppsala underlättas för elever - 
som i annat fall skulle söka motsvarande utbildning hos annan huvudman - att få sin 
utbildning i Uppsala. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
För 2014 beräknas antalet elever uppgå till 35. Det ger en maximal kostnad för utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden på 245 000 kr förutsatt att samtliga elever är folkbokförda i 
Uppsala kommun. Om elever från andra kommuner antas till utbildingen minskar kostnaden 
för nämnden. 
 
För elever från kommuner som Uppsala kommun inte har samverkansavtal med kommer 
Uppsala kommun erbjuda dessa att teckna samverkansavtal om elever på utbildningen. 
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