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Pris per kategori kulturskola över kommungränserna 

 

Typ av kurs Kategori 1 

Mer individualiserad 

undervisning (en 

lärare och 1-5 elever) 

  

Kategori 2 

Undervisning i måttligt 

stora 

grupper/ensembler (en 

lärare och 6-15 elever) 

  

Kategori 3 

Undervisning i större 

grupper/ensembler (en 

lärare med 16 elever 

och uppåt) 

  

Ordinarie (en 

gång/v. under ett 

läsår) 

12 000 kr. 6 000 kr 3 000 kr 

Halvkurs (ex. vid 

kortare kurs, 

halvtermin eller 

helgworkshop) 

6 000 kr 3 000 kr 1 500 kr 

Dubbelkurs (ex. vid 

avancerade 

specialprogram) 

24 000 kr 12 000 kr 6 000 kr 

Ordinarie (elever 

med behov av 

särskilt stöd) 

18 000 kr 9000 kr 4500 kr 

Halvkurs (elever 

med behov av 

särskilt stöd) 

9000 kr 4500 kr 2250 kr 

Dubbelkurs (elever 

med behov av 

särskilt stöd) 

36 000 kr 18 000 kr 9000 kr 
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Alla kostnader utgår ifrån helår. 

Den terminskostnad som eleven betalar är inte inräknad utan hålls utanför.  

Ersättningsmodellen utgår ifrån att det är en lärare per grupp. Om det är fler än en lärare på en 

kurs delas elevantalet med antalet lärare. En grupp med tio elever och två lärare motsvarar 

alltså kostnaden för en grupp om fem elever.  

I arbetet med att ta fram modellen har man utgått ifrån kostnadsexempel från sex olika 

kommuner som sinsemellan är väldigt olika. Kostnadsexemplen har sedan vägts samman för 

att få fram en modell som bör fungera för alla. Det man har kunnat se i detta arbete är att när 

det gäller lärarkostnad per elev är det generellt lika mellan kommunerna. Däremot kan OH-

kostnader skilja sig stort mellan kommuner utifrån lokalkostnader, kommun-OH och olika 

uppdrag. Inom modellen används därför en generell OH-kostnad/elev för att beräkna 

ersättning. 

Ersättningsmodellen är en kompromiss mellan olika kostnadsnivåer och föreslår 

interkommunala ersättningar som kan accepteras av kommuner som sinsemellan är väldigt 

olika vad gäller OH- och lokalkostnader.  

 


