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Uppdraget
Skolverket ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2012 redovisa och analysera de
totala kostnaderna för föregående budgetår för förskolan, fritidshemmet, annan
pedagogisk verksamhet, grundskolan inklusive förskoleklassen, grundsärskolan,
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen - fördelade på grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning - samt vuxenutbildningen för utvecklingsstörda och svenskundervisningen för invandrare. Kostnaderna ska, enligt uppdraget, fördelas på de väsentligaste kostnadsslagen och redovisningen får baseras på ett urval av kommuner.
Denna rapport redovisar en bedömning och analys av följande kostnader:
För förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem redovisas kommunernas kostnader
för kommunal och enskild verksamhet sammantaget. För förskoleklass, grund- och
gymnasieskola, svenskundervisning för invandrare samt särskolan redovisas endast
uppgifter från kommunala skolor. Uppgifter för Komvux redovisas dels uppdelat
på grundläggande vuxenutbildning respektive gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning avseende kommunal och annan utbildningsanordnare, dels för
kommunal vuxenutbildning med enbart kommunal utbildningsanordnare. Uppgifter för särvux redovisas totalt för kommunal och annan utbildningsanordnare.
Uppgifter för övriga verksamhetsformer och huvudmän omfattas inte av rapporten. I Bilaga 1 illustreras fördelningen av delkostnader för grundskolan och gymnasieskolan, totalkostnad per elev för samtliga verksamhetsformer samt procentuell
förändring i totalkostnad per elev för samtliga verksamhetsformer.
I rapportens tabeller benämns 2011 års kostnader som preliminära. I Skolverkets
publikation Sveriges officiella statistik om förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning del 3,
som utkommer årligen i september, redovisas definitiva uppgifter om kostnader på
riksnivå. Där redovisas även uppgifter för de fristående skolorna.
Uppgifternas tillförlitlighet
Statistiska centralbyrån (SCB) övertog den 1 januari 2010 ansvaret för hela räkenskapssammandraget för kommuner inklusive den pedagogiska fliken. I och med det
ansvarar SCB för insamling och publicering av uppgifter om kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning inom kommunal verksamhet. De uppgifter och nyckeltal som ligger till grund för denna rapport är
granskade av SCB och av kommunerna själva. Samtliga kommuner har lämnat
uppgifter avseende kalender året 2011.
Den kostnadsstatistik som SCB publicerade den 28 juni 2012 skiljer sig åt något
från statistiken i denna rapport för vissa verksamhetsformer. Den totala kostnaden
för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och fritidshem överensstämmer helt
medan det finns vissa skillnader i de andra verksamhetsformerna. Störst skillnad är
det för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, vilket kan förklaras av att kostnaden för kommunalförbund inte redovisas i SCB:s statistik för kommuner.
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Barn/elevuppgifterna har samlats in vid Skolverkets insamlingar på hösten 2010
och 2011 för samtliga kommuner.
Jämförelser över tid
Vid jämförelser över tid omräknas vanligtvis kostnadsuppgifterna för tidigare år
från löpande till fasta priser med hjälp av konsumentprisindex (KPI). Den allmänna
prisnivån i samhället har förändrats mellan 2010 och 2011, och kostnadsuppgifterna för 2010 har följaktligen räknats om till fasta priser i redovisningen.1
En ny skollag och andra reformer inom skolväsendet har trätt i kraft i hösten 2011.
Data som presenteras i den här rapporten gäller kalenderåren 2010 och 2011. Termer och begrepp som gällde 2010 och våren 2011 används genomgående i denna
rapport.
I och med det ökande antalet fristående skolor beräknas kostnaden för den kommunala grundskolan budgetåret 2011 utgöra knappt 89 procent av den totala kostnaden för grundskolan, medan den för fjorton år sedan utgjorde 98 procent. Motsvarande andelar för gymnasieskolan är drygt 76 procent jämfört med 89 procent
1997.
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
I detta avsnitt redovisas kostnader för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg
och fritidshem. Kostnader för de öppna verksamheterna utgör en ytterst liten del
av de totala kostnaderna för verksamheten och ingår därför inte i denna rapport.
Kostnaderna som redovisas avser verksamheter som bedrivs i kommunal och enskild regi. Kostnaderna för verksamhet i enskild regi avser endast de kommunala
kostnaderna. Skattade uppgifter för den totala kostnaden, kostnad per inskrivet
barn och genomsnittligt antal inskrivna barn år 2011 redovisas nedan.
Förskola

Den totala kostnaden för förskolan uppgår till drygt 56,5 miljarder kronor kalenderåret 2011. Detta kan ställas i relation till totalkostnaden för förskolan 2010 som
uppgick till knappt 54,8 miljarder kronor (fasta priser), en ökning med 3,2 procent.
Det genomsnittliga antalet inskrivna barn i förskolan verksamhetsåret 2011 är
462 300 barn. Motsvarande uppgift för 2010 var 454 100 barn. Antalet barn i förskolan har således ökat med 1,8 procent. Kostnaden per inskrivet barn uppgår till
122 300 kronor vilket är 1,4 procent högre än föregående år.

1

KPI 2010=303,46, KPI 2011=311,43 (basår 1980).
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Tabell 1. Antal inskrivna barn, total kostnad för kommunal och enskild verksamhet samt kostnad per inskrivet barn i förskolan (2011 års prisnivå).
Genomsnittligt
antal inskrivna
barn
Preliminär 2011
Faktisk 2010
Förändring
Procentuell förändring

Total kostnad
(tkr)

Total kostnad
per inskrivet
barn (kr)

462 279
454 139
8 140

56 529 016
54 760 551
1 768 465

122 300
120 586
1 714

1,8

3,2

1,4

Pedagogisk omsorg

Antalet inskrivna barn i pedagogisk omsorg fortsätter att minska. Kalenderåret
2010 fanns det 21 700 inskrivna barn i verksamheten men för år 2011 minskar antalet barn till 19 900. Den totala kostnaden minskar också, från 2,1 miljarder kronor
2010 (fasta priser) till knappt 2 miljarder kronor år 2011. Detta innebär en minskning av den totala kostnaden med 7,8 procent. Antalet barn minskar med 8 procent, varför kostnaden per inskrivet barn ökar med 0,2 procent jämfört med verksamhetsåret 2010.
Tabell 2. Antal inskrivna barn, total kostnad för kommunal och enskild verksamhet samt kostnad per inskrivet barn i pedagogisk omsorg (2011 års prisnivå).
Genomsnittligt
antal inskrivna
barn
Preliminär 2011
Faktisk 2010
Förändring
Procentuell förändring

Total kostnad
(tkr)

Total kostnad
per inskrivet
barn (kr)

19 928
21 651
-1 723

1 943 050
2 106 711
-163 661

97 500
97 290
210

-8,0

-7,8

0,2

Fritidshem

Den totala kostnaden för fritidshem verksamhetsåret 2011 uppgår till drygt 13,3
miljarder kronor, vilket är en ökning med 4,9 procent från föregående år (fasta priser). Antalet barn har ökat med 5 procent i fritidshemmen mellan 2010 och 2011.
Kostnaden per inskrivet barn i fritidshem är oförändrad jämfört med 2010.
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Tabell 3. Antal inskrivna barn, total kostnad för kommunal och enskild verksamhet samt kostnad per inskrivet barn i fritidshem (2011 års prisnivå).
Genomsnittligt
antal inskrivna
barn
Preliminär 2011
Faktisk 2010
Förändring
Procentuell förändring

Total kostnad
(tkr)

Total kostnad
per inskrivet
barn (kr)

383 719
365 303
18 416

13 340 408
12 714 146
626 262

34 800
34 790
10

5,0

4,9

0,0

Grundskola inkl. förskoleklass
Totala kostnader

Den totala kostnaden för den kommunala grundskolan inklusive förskoleklass 2011
uppgår till drygt 73 miljarder kronor. Därtill kommer kostnader för skolskjuts på
knappt 2,6 miljarder, motsvarande knappt 2 900 kr/elev i grundskolan. I jämförelse
med 2010 minskar den totala kostnaden för grundskolan inkl. förskoleklass med 1,7
procent. Antalet elever minskar med 11 300 elever, vilket motsvarar en minskning
med 1,3 procent jämfört med 2010. Kostnaden per elev minskar med 0,4 procent
till drygt 83 700 kronor per elev. Kostnaden per elev för grundskolan inkl. förskoleklass exklusive lokaler minskar till drygt 66 900 kronor, en minskning med 0,1
procent.
Tabell 4. Antal elever, total kostnad och kostnad per elev i förskoleklass och
grundskola, kommunal huvudman (kostnad för skolskjuts ingår inte i den
totala kostnaden) (2011 års prisnivå).
Genomsnittligt Total kostnad
antal elever
(tkr)

Preliminär
2011
Faktisk 2010
Förändring
Procentuell
förändring

Total kostnad
exkl. lokaler
(tkr)

Total kost- Total kostnad per
nad per
elev (kr)
elev exkl.
lokaler (kr)

872 653
883 994
-11 341

73 075 997
74 339 302
-1 263 305

58 404 774
59 248 604
-843 830

83 740
84 095
-355

66 928
67 024
-96

-1,3

-1,7

-1,0

-0,4

-0,1
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Förskoleklass
Den totala kostnaden för förskoleklass uppgår till drygt 4,5 miljarder kronor kalenderåret 2011. Detta är en minskning med drygt 58 miljoner kronor eller 1,3 procent
jämfört med 2010. Det genomsnittliga antalet elever i förskoleklass verksamhetsåret
2011 är 93 900 elever, vilket är en ökning med 1,4 procent jämfört med föregående
år. Kostnaden per elev minskar med 2,6 procent från knappt 49 700 till 48 400
kronor per elev.
Tabell 5. Antal elever, total kostnad samt kostnad per elev i förskoleklass,
kommunal huvudman (2011 års prisnivå).
Genomsnittligt Total kostnad
antal elever
(tkr)
Preliminär
2011
Faktisk 2010
Förändring
Procentuell
förändring

Total kostnad
per elev (kr)

93 871
92 609
1 262

4 540 329
4 598 398
-58 069

48 400
49 671
-1 271

1,4

-1,3

-2,6

Grundskola
Totala kostnader

Den totala kostnaden för den kommunala grundskolan uppgår till drygt 68,5 miljarder kronor. Därtill kommer kostnader för skolskjuts, knapp 2,6 miljarder. I jämförelse med 2010 minskar den totala kostnaden för grundskolan med 1,7 procent.
Antalet elever minskar med 12 600 elever, vilket motsvarar en minskning med 1,6
procent jämfört med 2010. Kostnaden per elev minskar med 0,2 procent till 88 000
kronor per elev. Kostnaden för grundskolan exklusive lokaler minskar med 1,0
procent och kostnaden exklusive lokaler per elev ökar med 0,1 procent.
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Tabell 6. Antal elever, total kostnad och kostnad per elev i grundskolan,
kommunal huvudman (kostnad för skolskjuts ingår inte i den totala kostnaden) (2011 års prisnivå).
Genomsnittligt Total kostnad
antal elever
(tkr)

Preliminär
2011
Faktisk 2010
Förändring
Procentuell
förändring

Total kostnad
exkl. lokaler
(tkr)

Total kost- Total kostnad per
nad per
elev (kr)
elev exkl.
lokaler (kr)

778 782
791 385
-12 603

68 535 668
69 740 903
-1 205 235

54 787 457
55 596 939
-809 482

88 000
88 156
-156

70 400
70 299
101

-1,6

-1,7

-1,0

-0,2

0,1

Delkostnader

Ur underlaget framgår att delkostnader per elev för grundskolan ökar och minskar i
samma omfattning. Kostnaden per elev för undervisning uppgår till 45 600 kronor,
vilket innebär en ökning med 1,7 procent jämfört med 2010. En annan post som
också utgör en stor del av den totala kostnaden för grundskolan är kostnaden för
lokaler, som minskar med 0,9 procent till 17 700 kronor. Procentuellt är minskningen störst på övriga kostnader, 4,7 procent.
Tabell 7. Delkostnader i grundskolan 2011 jämfört med 2010 (fasta priser).
Kostnadsslag

Undervisning
Läromedel
Skolmåltider
Elevvård
Lokaler
Övrigt

Kostnad per
elev (kr)
45 600
3 400
5 500
2 400
17 700
13 500

Förändring
jämfört med
2010 (%)
1,7
-2,6
1,1
1,7
-0,9
-4,7

Kostnader för skolskjuts uppskattas till knappt 2 900 kr/elev och ingår ej i de redovisade delkostnaderna.
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Särskola
I detta avsnitt redovisas kostnader för verksamheterna obligatorisk särskola och
gymnasiesärskola. Kostnaden för de verksamheter som redovisas avser verksamheter som bedrivs i kommunal regi. Kostnader för den särskoleundervisning som
bedrivs av landstingsskolor och fristående skolor ingår således inte i denna rapport.
Skattade uppgifter för den totala kostnaden, kostnad per elev och kostnad per elev
för undervisning samt genomsnittligt antal särskoleelever redovisas nedan.2 Dessutom redovisas hemkommunens kostnader inkl. skolskjuts.
Obligatorisk särskola

Den totala kostnaden för den obligatoriska särskolan uppgår till knappt 3,6 miljarder kronor för 2011. Kostnaden minskar med 4,2 procent jämfört med 2010. Antalet elever, inklusive integrerade elever, minskar med 10,4 procent jämfört med föregående år och antalet elever exklusive integrerade elever minskar med 10,2 procent.
Kostnader för skolskjuts ingår inte i dessa kostnader.
Hemkommunernas kostnader för den kommunala obligatoriska särskolan uppgår
till knappt 4,2 miljarder kronor år 2011, inklusive kostnader för skolskjuts.
Tabell 8. Antal elever inkl. resp. exkl. integrerade elever, skolkommunens
totala kostnad samt hemkommunens totala kostnad inkl. skolskjuts i den
obligatoriska särskolan, kommunal huvudman (2011 års prisnivå).
Genomsnittligt
antal elever
inkl. integrerade elever
Preliminär 2011
Faktisk 2010
Förändring
Procentuell förändring

10 907
12 173
-1 266
-10,4

Genomsnittligt Total
antal elever
kostnad
exkl. integrer- (tkr)
ade elever
9 441 3 555 728
10 513 3 712 520
-1 072 -156 792
-10,2

-4,2

Hemkommunens
kostnad
inkl. skolskjuts (tkr)
4 186 146
4 365 132
-178 986
-4,1

Kostnad per elev (exkl. integrerade elever) ökar från 353 100 kronor per elev till
376 600 kronor per elev eller med 6,6 procent jämfört med verksamhetsåret 2010.
Även kostnaden per elev exklusive lokaler ökar, med 5,1 procent, till 329 700 kronor. Kostnaden för undervisning ökar med 4,2 procent till 203 900 kronor per elev.

2

Kostnad per elev beräknas genom att dividera skolkommunens kostnader med antalet elever
exklusive elever som är integrerade i grund- och gymnasieskolan.
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Tabell 9. Total kostnad per elev (exkl. integrerade elever) och total kostnad
per elev exkl. lokaler samt total kostnad för undervisning per elev i den obligatoriska särskolan, kommunal huvudman (2011 års prisnivå).
Kostnad
totalt per
elev
(kr)
Preliminär 2011
Faktisk 2010
Förändring
Procentuell förändring

Kostnad
totalt per
elev exkl.
lokaler (kr)

Kostnad per
elev för
undervisning
(kr)

376 600
353 137
23 463

329 700
313 729
15 971

203 900
195 708
8 192

6,6

5,1

4,2

Gymnasiesärskola

Den totala kostnaden för den kommunala gymnasiesärskolan uppgår till knappt 2,3
miljarder kronor verksamhetsåret 2011. Kostnaden minskar därmed med knappt 9
miljoner kronor jämfört med 2010, vilket motsvarar en minskning med 0,4 procent.
Antalet elever inklusive integrerade elever minskar med 5,3 procent jämfört med
föregående verksamhetsår, samtidigt som antalet elever exklusive integrerade elever
minskar med 4,3 procent.
Hemkommunernas kostnader för den kommunala gymnasiesärskolan uppgår till
knappt 2,8 miljarder kronor år 2011, inklusive kostnader för skolskjuts.
Tabell 10. Antal elever inkl. resp. exkl. integrerade elever, skolkommunens
totala kostnad samt hemkommunens totala kostnad inkl. skolskjuts i gymnasiesärskolan, kommunal huvudman (2011 års prisnivå).
Genomsnittligt
antal elever
inkl. integrerade elever
Preliminär 2011
Faktisk 2010
Förändring
Procentuell förändring

8 349
8 820
-471
-5,3

Genomsnittligt Total
antal elever
kostnad
exkl. integrer- (tkr)
ade elever
8 155 2 290 776
8 519 2 299 763
-364
-8 987
-4,3

-0,4

Hemkommunens
kostnad
inkl. skolskjuts (tkr)
2 788 720
2 832 232
-43 512
-1,5

Kostnaden per elev i gymnasiesärskolan ökar med 4,1 procent jämfört med 2010
och kostnaden per elev exklusive lokaler ökar med 3,5 procent jämfört med verksamhetsåret 2010. Kostnaden för undervisning ökar med 8,0 procent.
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Tabell 11. Total kostnad per elev (exkl. integrerade elever) och total kostnad
per elev exkl. lokaler samt kostnad för undervisning per elev i gymnasiesärskolan, kommunal huvudman (2011 års prisnivå).
Kostnad
totalt per
elev (kr)

Preliminär 2011
Faktisk 2010
Förändring
Procentuell förändring

Kostnad
totalt per
elev (kr)
exkl. lokaler

Kostnad per
elev (kr) för
undervisning

280 900
269 907
10 993

240 600
232 551
8 049

139 400
129 104
10 296

4,1

3,5

8,0

Gymnasieskola
Totala kostnader

De totala kostnaderna för gymnasieskolan med kommunal huvudman uppgår till
knappt 27,5 miljarder kronor år 2011, vilket motsvarar en minskning med 3,3 procent jämfört med föregående år. Kostnader för skolskjuts, reseersättning och inackordering uppgår till knappt 1,3 miljarder, motsvarande knappt 3 300 kronor per
elev. Antalet elever minskar med 5,3 procent. Kostnaden per elev ökar med 2,6
procent till 97 900 kronor. Kostnaden per elev exklusive lokaler uppgår till 77 500
kronor, vilket motsvarar en ökning på 2,5 procent jämfört med år 2010.
I kostnaderna ingår inte det statliga bidrag som, enligt särskilt regeringsbeslut, utbetalas till Örebro för riksgymnasium för RH, döva och hörselskadade elever. Beloppet var drygt 119 miljoner för 2011.
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Tabell 12. Total kostnad och kostnad per elev i gymnasieskolan, kommunal
huvudman (kostnad för skolskjuts ingår ej i den totala kostnaden), (2011 års
prisnivå).
Genomsnittligt antal Total kostelever
nad (tkr)

Preliminär
2011
Faktisk 2010
Förändring
Procentuell
förändring

Total kostnad exkl.
lokaler (tkr)

Total
kostnad
per elev
(kr)

Total
kostnad
per elev
exkl.
lokaler
(kr)

280 517
296 198
-15 681

27 461 634
28 392 308
-930 674

21 739 634
22 402 423
-662 789

97 900
95 443
2 457

77 500
75 636
1 864

-5,3

-3,3

-3,0

2,6

2,5

Delkostnader

För den kommunala gymnasieskolan ökar nästan samtliga delkostnader utom övriga kostnader. Kostnaden per elev för undervisning uppgår till 47 800 kronor, vilket är en ökning med 6,6 procent jämfört med 2010. Kostnaden per elev för lokaler
är 20 400 kronor, en ökning med 3,0 procent. Procentuellt är skillnaden störst på
övriga kostnader, en minskning med 9,4 procent.
Tabell 13. Delkostnader i gymnasieskolan jämfört med 2010 (2011 års prisnivå).
Kostnadsslag

Undervisning
Läromedel
Skolmåltider
Elevvård
Lokaler
Övrigt

Kostnad per elev (kr)

47 800
7 700
4 200
1 900
20 400
15 900

Förändring
jämfört med
2009 (%)
6,6
4,2
4,9
2,9
3,0
-9,4

Komvux
Total kostnad och kostnad per elev redovisas nedan först för hela komvuxverksamheten samt uppdelat på grundläggande vuxenutbildning respektive gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning. Uppgifterna avser kostnader för
elever hos såväl kommunal som extern utbildningsanordnare. Därefter följer en
redovisning av kostnader för komvuxverksamheten enbart avseende elever med
kommunen som utbildningsanordnare.
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Från och med publiceringen av 2008 års kostnadsstatistik har Skolverket gått över
till att beräkna antalet heltidsstuderande i komvux enligt verksamhetspoäng. Tidigare har beräkningen grundats på undervisningstimmar vilket gör att uppgifter om
såväl antalet heltidsstuderande som kostnad per heltidsstuderande har förbättras.

Kommunal och annan utbildningsanordnare
Komvux totalt

Den totala kostnaden för komvuxverksamhet med kommunal och annan utbildningsanordnare uppgår till drygt 3,9 miljarder kronor verksamhetsåret 2011, vilket
innebär att kostnaden för verksamheten minskar med 0,5 procent, knappt 21 miljoner, sedan föregående år.
Grundläggande vuxenutbildning

Antalet heltidsstuderande inom grundläggande vuxenutbildning har minskat med
drygt 940, motsvarande 5,6 procent. De totala kostnaderna har samtidigt minskat
med 1,9 procent. Följden av detta blir att kostnaden per heltidsstuderande ökar
med 4,2 procent 2011 och blir 48 000 kronor per heltidsstuderande.
Tabell 14. Antal heltidsstuderande, total kostnad samt kostnad per heltidsstuderande i grundläggande vuxenutbildning, kommunal och annan utbildningsanordnare (2011 års prisnivå).
Genomsnittligt antal Total kostheltidsstuderande
nad (tkr)
Preliminär 2011
Faktisk 2010
Förändring
Procentuell förändring

15 737
16 678
-941
-5,6

755 394
769 840
-14 446
-1,9

Total kostnad per
heltidsstuderande (kr)
48 000
46 079
1 921
4,2

Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning

För gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning ökar antalet heltidsstuderande med 1,2 procent. Kostnaderna minskar med 0,2 procent till knappt 3,2
miljarder. Kostnaden per heltidsstuderande uppgår till 42 900 kronor 2011, en
minskning med 1,4 procent.
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Tabell 15. Antal heltidsstuderande, total kostnad samt kostnad per heltidsstuderande i gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, kommunal eller annan utbildningsanordnare (2011 års prisnivå).
Genomsnittligt antal Total kostheltidsstuderande
nad (tkr)

Preliminär 2011
Faktisk 2010
Förändring
Procentuell förändring

73 485
72 579
906
1,2

3 151 059
3 157 557
-6 498
-0,2

Total kostnad per
heltidsstuderande (kr)
42 900
43 514
-614
-1,4

Kommunal utbildningsanordnare

Totalkostnaden för elever i komvux med kommunal utbildningsanordnare uppgår
till knappt 2,9 miljarder kronor verksamhetsåret 2011, vilket innebär att totala kostnaden för verksamheten minskar med 0,8 procent. Antalet heltidsstuderande minskar med 7,3 procent. Kostnaden per heltidsstuderande i komvux med kommunal
anordnare uppgår till 53 100 kronor per elev år 2011, vilket är en ökning med 6,9
procent jämfört med 2010. Kostnad per heltidsstuderande för undervisning ökar
med 8,5 procent till 26 400 kronor.
Tabell 16. Antal heltidsstuderande, total kostnad, kostnad per heltidsstuderande samt kostnad per heltidsstuderande för undervisning, endast kommunal utbildningsanordnare. Grundläggande, gymnasial- och påbyggnadsutbildning (2011 års prisnivå).
Genomsnittligt
antal heltidsstuderande
Preliminär
2011
Faktisk 2010
Förändring
Procentuell
förändring

Total kostnad (tkr)

Total kostnad
per heltidsstuderande (kr)

Total kostnad för
undervisning per
heltidsstuderande
(kr)

54 614
58 891
-4 277

2 899 134
2 922 805
-23 671

53 100
49 671
3 429

26 400
24 322
2 078

-7,3

-0,8

6,9

8,5

Särvux
Totalkostnaden för elever inom särvux, vuxenutbildning för utvecklingsstörda,
uppgår till drygt 225 miljoner kronor, vilket är en minskning med drygt 1 miljon
kronor eller 0,5 procent jämfört med 2010. Kostnaden per genomsnittselev beräknas till 46 700 kronor, en ökning med 5,8 procent jämfört med 2010.
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Inom räkenskapssammandraget samlas delkostnader inte längre in för särvux, vilket
innebär att det inte går att redovisa per kostnadsslag. Baserat på ett genomsnitt av
de tre senaste åren har undervisningskostnaden utgjort 64 procent av den totala
kostnaden. I tabell 17 redovisas en uppskattning av undervisningskostnaden 2011.
Kostnaden per genomsnittselev för undervisning ökade med 6,7 procent till 29 900
kr.
Tabell 17. Total kostnad, kostnad per genomsnittselev samt uppskattad
kostnad per genomsnittselev för undervisning i särvux, kommunal huvudman (2011 års prisnivå).
Antal genomsnitts- Total kostelever
nad (tkr)

Preliminär
2011
Faktisk 2010
Förändring
Procentuell
förändring

Total kostnad
Total kostnad
per genomsnitts- för undervisning
elev (kr)
per genomsnittselev (kr) 3

4 825
5 134
-309

225 326
226 530
-1 204

46 700
44 129
2 571

29 888
28 017
1 871

-6,0

-0,5

5,8

6,7

Sfi
Kostnaden för sfi uppgår till drygt 1,3 miljarder kronor, vilket är en ökning med 1,9
procent jämfört med verksamhetsåret 2010. Antalet heltidsstuderande minskar med
1,9 procent, varför kostnaden per heltidsstuderande ökar med 4,0 procent jämfört
med föregående år.
Uppgifterna om elever och kostnader omfattar endast kommunal verksamhet och
elever däri, dvs. inte köpt verksamhet från andra anordnare. Inom räkenskapssammandraget kan man inte längre särredovisa vilken del av kostnaderna för sfi som
avser köpt utbildning från annan anordnare, eftersom sfi slås ihop med uppdragsutbildning och högskoleutbildning mm. Eftersom kostnaderna för köpt utbildning
inte kan särredovisas är även eleverna borttagna. Detta förklarar skillnaden från
förra årets rapport.

3

Undervisningskostnaden 2011 är uppskattad.
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Tabell 18. Total kostnad, kostnad per heltidsstuderande i sfi, kommunal
huvudman (2010 års prisnivå).
Genomsnittligt
antal heltidsstuderande
Preliminär
2011
Faktisk 2010
Förändring
Procentuell
förändring

Total kostnad (tkr)

Total kostnad
per heltidsstuderande (kr)

33 531
34 175
-644

1 326 187
1 301 108
25 079

39 600
38 074
1 526

-1,9

1,9

4,0
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Bilaga 1
Figur 1. Fördelning av delkostnader för grundskolan och gymnasieskolan 2011

Figur 2. Totalkostnad per elev för samtliga verksamhetsformer 2011
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Figur 3. Procentuell förändring i totalkostnad per elev för samtliga
verksamhetsformer (2011 års prisnivå)

