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Utbyte inom kulturskolan

Förutsättningar

• OH-kostnader varierar ganska mycket främst på grund av att 

verksamhetslokalernas ålder, skick och därmed hyror varierar

• Lärarkostnaden är däremot ganska likadan i hela länet

• I prislistan är inte terminsavgiften inräknad utan hålls utanför 

• Gällande taxa föreslår vi i de flesta fall ska betalas i hemkommunen. Det kan vara 

särskilt viktigt om avgiftsnivån skiljer kraftigt mellan två samverkande kommuner

• Mottagande kommun har ändå alltid kundrelationen och elevansvaret men - om 

man följer modellen - till samma kostnad som för ”hemmaelever”

• Vi har fått kostnadsexempel från 6 sinsemellan olika kommuner och vägt samman 

dessa



”Länsprislista” för kurser
Avser helår och löpande undervisning de flesta veckor under läsåret. 

Kategori 1 – mer individualiserad undervisning 

En lärare 1-5 elever = 12 000 kr        

Varianter:

”Dubbelkurs” : t ex avancerade specialprogram  = 24 000 kr

”Halvkurs”:  t ex halvtermin eller helgkurs = 6 000 kr 

Kategori 2 – undervisning i måttligt stora grupper

En lärare 6-15 elever = 6 000 kr 

Varianter:

”Halvkurs”: t ex kortare kurs/halvtermin/helgworkshop = 3 000 kr

Kategori 3 – undervisning i större grupper

En lärare 16- XX elever = 3 000 kr

Om det är flera lärare på en kurs så delas elevantalet med antalet lärare. En grupp med tio elever och två 

lärare motsvarar alltså kostnaden för en grupp om 5 elever 

Vid särskilt anpassad undervisning för elever med funktionsnedsättningar (t ex fler pedagoger per grupp eller 

liknande kostnadsökning) kan samma multiplar användas. En grupp om 10 elever med två lärare motsvarar 

då en grupp om 5 elever



”Länsprislista” för ensemble 
Förslag till ”länsprislista” i tre steg för ensembleverksamhet inom 

kulturskolan alla olika genrer:

I förslagen ingår alla kostnader för ledning, drift, produktion, PR med mera för att ge 

möjligheter för ensemblen att förutom repetitioner också producera föreställningar/ 

konserter.

Ensemble nivå 1 – avancerad, i det närmaste semiprofessionell (troligen 1 

ensemble per genre för hela länet)

14 000 kr per deltagande elev och år (räknat på 50 deltagande elever)

Ensemble nivå 2 – steget under ovanstående (några ensembler i länet per genre)

11 000 kr per deltagande elev och år (räknat på 50 deltagande elever)

Ensemble nivå 3 – troligen en ensemble per 3 eller 4 kommuner men flera i 

Stockholm, pga storlek. Ensemblen är kalkylerad med produktionskostnader. 

6 000 kr per deltagande elev och år (räknat på 50 deltagande elever)
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