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Uppdraget
Skolverket ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2014 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 särskild utbildning för vuxna och utbildning svenska 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 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 och svenskundervisning för invandrare 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 2013 års kostnader som preliminära. I Skolverkets
officiella statistik som publiceras 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. Drygt 98 procent av kommunerna
(inklusive Stockholm, Göteborg och Malmö)har lämnat uppgifter avseende kalender året 2013.
Den kostnadsstatistik som SCB publicerade den 26 juni 2013 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 i samma blankett som kostnadsuppgifterna 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 2012 och 2013, och kostnadsuppgifterna för 2012 har följaktligen räknats om till fasta priser i redovisningen. 1
I och med det ökande antalet fristående skolor beräknas kostnaden för den kommunala grundskolan budgetåret 2013 utgöra knappt 88 procent av den totala kostnaden för grundskolan, medan den för sexton år sedan utgjorde 98 procent. Motsvarande andelar för gymnasieskolan är drygt 75 procent jämfört med 89 procent
1997.
Förskola och Fritidshem
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 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 2013 redovisas nedan.
Förskola

Den totala kostnaden för förskolan uppgår till knappt 62,3 miljarder kronor kalenderåret 2013. Detta kan ställas i relation till totalkostnaden för förskolan 2012 som
uppgick till drygt 59,7 miljarder kronor (fasta priser), en ökning med 4,2 procent.
Det genomsnittliga antalet inskrivna barn i förskolan verksamhetsåret 2013 är
485 900 barn. Motsvarande uppgift för 2012 var 475 600 barn. Antalet barn i förskolan har således ökat med 2,2 procent. Kostnaden per inskrivet barn uppgår till
128 100 kronor vilket är 2 procent högre än föregående år.

1

KPI 2012=314,20 , KPI 2013=314,06 (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 (2013 års prisnivå).
Genomsnittligt
antal inskrivna
barn
Preliminär 2013
Faktisk 2012
Förändring
Procentuell förändring

Total kostnad
(tkr)

Total kostnad
per inskrivet
barn (kr)

485 862
475 580
10 282

62 256 242
59 746 653
2 509 589

128 100
125 644
2 456

2,2

4,2

2,0

Pedagogisk omsorg

Antalet inskrivna barn i pedagogisk omsorg fortsätter att minska. Kalenderåret
2012 fanns det 18 700 inskrivna barn i verksamheten men för år 2013 minskar antalet barn till 17 200. Den totala kostnaden minskar också, från knappt 1,9 miljarder
kronor 2012 (fasta priser) till knappt 1,8 miljarder kronor år 2013. Detta innebär en
minskning av den totala kostnaden med 6,3 procent. Antalet barn minskar med 8,1
procent, varför kostnaden per inskrivet barn ökar med 2 procent jämfört med verksamhetsåret 2012.
Tabell 2. Antal inskrivna barn, total kostnad för kommunal och enskild verksamhet samt kostnad per inskrivet barn i pedagogisk omsorg (2013 års prisnivå).
Genomsnittligt
antal inskrivna
barn
Preliminär 2013
Faktisk 2012
Förändring
Procentuell förändring

Total kostnad
(tkr)

Total kostnad
per inskrivet
barn (kr)

17 206
18 731
-1 525

1 763 057
1 882 013
-118 956

102 500
100 455
2 045

-8,1

-6,3

2,0

Fritidshem

Den totala kostnaden för fritidshem verksamhetsåret 2013 uppgår till knappt 14,3
miljarder kronor, vilket är en ökning med 4,5 procent från föregående år (fasta priser). Antalet barn har ökat med 3,4 procent i fritidshemmen mellan 2012 och 2013.
Kostnaden per inskrivet barn i fritidshem har ökat med knappt 1 procent jämfört
med 2012.
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Tabell 3. Antal inskrivna barn, total kostnad för kommunal och enskild verksamhet samt kostnad per inskrivet barn i fritidshem (2013 års prisnivå).
Genomsnittligt
antal inskrivna
barn
Preliminär 2013
Faktisk 2012
Förändring
Procentuell förändring

Total kostnad
(tkr)

Total kostnad
per inskrivet
barn (kr)

415 445
401 939
13 506

14 251 890
13 641 364
610 526

34 300
33 985
315

3,4

4,5

0,9

Grundskola inklusive förskoleklass
Totala kostnader

Den totala kostnaden för den kommunala grundskolan inklusive förskoleklass 2013
uppgår till knappt 78 miljarder kronor. Därtill kommer kostnader för skolskjuts på
drygt 2,7 miljarder, motsvarande drygt 3 000 kr per elev i grundskolan. I jämförelse
med 2012 ökar den totala kostnaden för grundskolan inklusive förskoleklass med
3,7 procent. Antalet elever ökar med 11 800 elever, vilket motsvarar en ökning med
1,3 procent jämfört med 2012. Kostnaden per elev ökar med 2,4 procent till drygt
87 900 kronor per elev. Kostnaden per elev för grundskolan inklusive förskoleklass
exklusive lokaler ökar till drygt 70 900 kronor, en ökning med 2,9 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) (2013 års prisnivå).
Genomsnittligt Total kostnad
antal elever
(tkr)

Preliminär
2013
Faktisk 2012
Förändring
Procentuell
förändring

Total kostnad
exkl. lokaler
(tkr)

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

886 459
874 660
11 799

77 952 241
75 143 762
2 808 479

62 857 158
60 264 562
2 592 596

87 937
85 912
2 025

70 908
68 901
2 008

1,3

3,7

4

2,4

2,9
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Förskoleklass
Den totala kostnaden för förskoleklass uppgår till knappt 5 miljarder kronor kalenderåret 2013. Detta är en ökning med drygt 209 miljoner kronor eller 4,4 procent
jämfört med 2012. Det genomsnittliga antalet elever i förskoleklass verksamhetsåret
2013 är 98 200 elever, vilket är en ökning med 2,8 procent jämfört med föregående
år. Kostnaden per elev ökar med 1,5 procent från knappt 49 700 till 50 400 kronor
per elev.
Tabell 5. Antal elever, total kostnad samt kostnad per elev i förskoleklass,
kommunal huvudman (2013 års prisnivå).
Genomsnittligt Total kostnad
antal elever
(tkr)
Preliminär
2013
Faktisk 2012
Förändring
Procentuell
förändring

Total kostnad
per elev (kr)

98 191
95 498
2 693

4 953 444
4 744 257
209 187

50 400
49 678
722

2,8

4,4

1,5

Grundskola
Totala kostnader

Den totala kostnaden för den kommunala grundskolan uppgår till knappt 73 miljarder kronor. Därtill kommer kostnader för skolskjuts, drygt 2,7 miljarder. I jämförelse med 2012 ökar den totala kostnaden för grundskolan med 3,7 procent. Antalet elever ökar med 9 100 elever, vilket motsvarar en ökning med 1,2 procent jämfört med 2012. Kostnaden per elev ökar med 2,5 procent till 92 600 kronor per
elev. Kostnaden för grundskolan exklusive lokaler ökar med 4 procent och kostnaden exklusive lokaler per elev ökar med 3,1 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) (2013 års prisnivå).
Genomsnittligt Total kostnad
antal elever
(tkr)

Preliminär
2013
Faktisk 2012
Förändring
Procentuell
förändring

Total kostnad
exkl. lokaler
(tkr)

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

788 268
779 162
9 106

72 998 797
70 399 505
2 599 292

58 893 085
56 449 894
2 443 191

92 600
90 360
2 240

74 700
72 468
2 232

1,2

3,7

4

2,5

3,1

Delkostnader

Ur underlaget framgår att delkostnader per elev för grundskolan ökar för samtliga
exklusive för lokaler. Kostnaden per elev för undervisning uppgår till 48 400 kronor, vilket innebär en ökning med 3,2 procent jämfört med 2012. En annan post
som också utgör en stor del av den totala kostnaden för grundskolan är kostnaden
för lokaler, som är oförändrad 17 900 kronor. Procentuellt är ökningen störst på
lärverktyg, 5,6 procent.
Tabell 7. Delkostnader i grundskolan 2013 jämfört med 2012 (fasta priser).
Kostnadsslag

Undervisning
Lärverktyg
Skolmåltider
Elevhälsa
Lokaler
Övrigt

Kostnad per
elev (kr)
48 400
3 800
5 800
2 600
17 900
14 100

Förändring
jämfört med
2012 (%)
3,2
5,6
3,6
3,6
0,0
2,2

Kostnader för skolskjuts uppskattas till drygt 3 000 kr/elev och ingår ej i de redovisade delkostnaderna.
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Särskola
I detta avsnitt redovisas kostnader för verksamheterna grundsärskola 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 inklusive skolskjuts.
Grundsärskola

Den totala kostnaden för grundsärskolan uppgår till knappt 3,4 miljarder kronor
för 2013. Kostnaden minskar med 2 procent jämfört med 2012. Antalet elever,
inklusive integrerade elever, minskar med 7,2 procent jämfört med föregående år.
Kostnader för skolskjuts ingår inte i dessa kostnader.
Hemkommunernas kostnader för den kommunala grundsärskolan uppgår till drygt
4 miljarder kronor år 2013, inklusive kostnader för skolskjuts.
Tabell 8. Antal elever inkl. integrerade elever, skolkommunens totala kostnad samt hemkommunens totala kostnad inkl. skolskjuts i grundsärskolan,
kommunal huvudman (2013 års prisnivå).
Genomsnittligt Total
antal elever
kostnad
inkl. integrer- (tkr)
ade elever
Preliminär 2013
Faktisk 2012
Förändring
Procentuell förändring

7 803 3 393 480
8 404 3 464 252
-601
-70 772
-7,2

-2,0

Hemkommunens
kostnad
inkl. skolskjuts (tkr)
4 022 733
3 878 656
144 077
3,7

Kostnad per elev (inklusive integrerade elever) ökar från 412 200 kronor per elev
till 434 900 kronor per elev eller med 5,5 procent jämfört med verksamhetsåret
2012. Även kostnaden per elev exklusive lokaler ökar, med 3,5 procent, till 379 200
kronor. Kostnaden för undervisning ökar med 6,6 procent till 235 400 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 (inkl. integrerade elever) och total kostnad
per elev exkl. lokaler samt total kostnad för undervisning per elev i grundsärskolan, kommunal huvudman (2013 års prisnivå).
Kostnad
totalt per
elev
(kr)
Preliminär 2013
Faktisk 2012
Förändring
Procentuell förändring

Kostnad
totalt per
elev exkl.
lokaler (kr)

Kostnad per
elev för
undervisning
(kr)

434 900
412 216
22 684

379 200
366 537
12 663

235 400
220 802
14 598

5,5

3,5

6,6

Gymnasiesärskola

Den totala kostnaden för den kommunala gymnasiesärskolan uppgår till drygt 2,3
miljarder kronor verksamhetsåret 2013. Kostnaden ökar därmed med drygt 27 miljoner kronor jämfört med 2012, vilket motsvarar en ökning med 1,2 procent. Antalet elever inklusive integrerade elever minskar med 14,2 procent jämfört med föregående verksamhetsår. Hemkommunernas kostnader för den kommunala gymnasiesärskolan uppgår till drygt 2,8 miljarder kronor år 2013, inklusive kostnader för
skolskjuts.
Tabell 10. Antal elever inkl. integrerade elever, skolkommunens totala kostnad samt hemkommunens totala kostnad inkl. skolskjuts i gymnasiesärskolan, kommunal huvudman (2013 års prisnivå).
Genomsnittligt Total
antal elever
kostnad
inkl. integrer- (tkr)
ade elever
Preliminär 2013
Faktisk 2012
Förändring
Procentuell förändring

7 197 2 348 142
8 389 2 320 721
-1 192
27 421
-14,2

1,2

Hemkommunens
kostnad
inkl. skolskjuts (tkr)
2 826 584
2 553 154
273 430
10,7

Kostnaden per elev i gymnasiesärskolan ökar med 10,5 procent jämfört med 2012
och kostnaden per elev exklusive lokaler ökar med 10,2 procent jämfört med verksamhetsåret 2012. Kostnaden för undervisning ökar med 6,8 procent.
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Tabell 11. Total kostnad per elev (inkl. integrerade elever) och total kostnad
per elev exkl. lokaler samt kostnad för undervisning per elev i gymnasiesärskolan, kommunal huvudman (2013 års prisnivå).
Kostnad
totalt per
elev (kr)

Preliminär 2013
Faktisk 2012
Förändring
Procentuell förändring

Kostnad
totalt per
elev (kr)
exkl. lokaler

Kostnad per
elev (kr) för
undervisning

326 300
295 268
31 032

277 100
251 488
25 612

155 800
145 935
9 865

10,5

10,2

6,8

Gymnasieskola
Totala kostnader

De totala kostnaderna för gymnasieskolan med kommunal huvudman uppgår till
drygt 27,3 miljarder kronor år 2013, vilket motsvarar en ökning med 1,3 procent
jämfört med föregående år. Kostnader för skolskjuts, reseersättning och inackordering uppgår till drygt 1,2 miljarder, motsvarande drygt 3 300 kronor per elev. Antalet elever minskar med 5,3 procent. Kostnaden per elev ökar med 6,4 procent till
108 900 kronor. Kostnaden per elev exklusive lokaler uppgår till 88 000 kronor,
vilket motsvarar en ökning på 8,4 procent jämfört med år 2012.
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 114 miljoner för 2013.
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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), (2013 års
prisnivå).
Genomsnittligt antal Total kostelever
nad (tkr)

Preliminär
2013
Faktisk 2012
Förändring
Procentuell
förändring

Total kostnad exkl.
lokaler (tkr)

Total
kostnad
per elev
(kr)

Total
kostnad
per elev
exkl.
lokaler
(kr)

249 659
263 530
-13 871

27 308 983
26 968 017
340 966

21 977 135
21 389 695
587 440

108 900
102 354
6 546

88 000
81 164
6 836

-5,3

1,3

2,7

6,4

8,4

Delkostnader

För den kommunala gymnasieskolan ökar nästan samtliga delkostnader utom kostnader för lokaler. Kostnaden per elev för undervisning uppgår till 52 500 kronor,
vilket är en ökning med 5 procent jämfört med 2012. Kostnaden per elev för lokaler är 20 900 kronor, en minskning med 1,4 procent. Procentuellt är skillnaden
störst på lärverktyg, en ökning med 42 procent, kommunerna förklarar denna ökning med de omfattande IT-satsningar som gjordes 2013.
Tabell 13. Delkostnader i gymnasieskolan jämfört med 2012 (2013 års prisnivå).
Kostnadsslag

Undervisning
Lärverktyg
Skolmåltider
Elevvård
Lokaler
Övrigt

Kostnad per elev (kr)

52 500
11 500
4 800
2 300
20 900
16 900

Förändring
jämfört med
2012 (%)
5,0
42,0
9,1
15,1
-1,4
1,2

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 regeringsuppdrag
2014-07-02
13 (18)
Dnr 2014:119

redovisning av kostnader för komvuxverksamheten enbart avseende elever med
kommunen som utbildningsanordnare.
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 knappt 3,9 miljarder kronor verksamhetsåret 2013, vilket
innebär att kostnaden för verksamheten minskar med knappt 1,4 procent, drygt 53
miljoner, sedan föregående år.
Grundläggande vuxenutbildning

Antalet heltidsstuderande inom grundläggande vuxenutbildning har ökat med drygt
200, motsvarande 1,4 procent. De totala kostnaderna har samtidigt ökat med 2,9
procent. Följden av detta blir att kostnaden per heltidsstuderande ökar med 1,4
procent 2013 och blir 46 000 kronor per heltidsstuderande.
Tabell 14. Antal heltidsstuderande, total kostnad samt kostnad per heltidsstuderande i grundläggande vuxenutbildning, kommunal och annan utbildningsanordnare (2013 års prisnivå).
Genomsnittligt antal Total kostheltidsstuderande
nad (tkr)
Preliminär 2013
Faktisk 2012
Förändring
Procentuell förändring

16 762
16 525
237
1,4

771 369
749 432
21 937
2,9

Total kostnad per
heltidsstuderande
(kr)
46 000
45 380
620
1,4

Gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning

För gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning ökar antalet heltidsstuderande med 7,5 procent. Kostnaderna minskar med 2,4 procent till drygt 3,1 miljarder. Kostnaden per heltidsstuderande uppgår till 44 100 kronor 2013, en minskning med 7,1 procent.
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Tabell 15. Antal heltidsstuderande, total kostnad samt kostnad per heltidsstuderande i gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, kommunal eller annan utbildningsanordnare (2013 års prisnivå).
Genomsnittligt antal Total kostheltidsstuderande
nad (tkr)

Preliminär 2013
Faktisk 2012
Förändring
Procentuell förändring

70 936
65 957
4 979
7,5

3 127 132
3 202 447
-75 315
-2,4

Total kostnad per
heltidsstuderande
(kr)
44 100
47 479
-3 379
-7,1

Kommunal utbildningsanordnare

Totalkostnaden för elever i komvux med kommunal utbildningsanordnare uppgår
till knappt 2,8 miljarder kronor verksamhetsåret 2013, vilket innebär att totala kostnaden för verksamheten minskar med 3,6 procent. Antalet heltidsstuderande minskar med 3,8 procent. Kostnaden per heltidsstuderande i komvux med kommunal
anordnare uppgår till 53 800 kronor per elev år 2013, vilket är en marginell förändring jämfört med föregående år. Kostnaden per heltidsstuderande för undervisning
ökar med 2,6 procent till 27 600 kronor.
Tabell 16. Antal heltidsstuderande, total kostnad, kostnad per heltidsstuderande samt kostnad per heltidsstuderande för undervisning, endast kommunal utbildningsanordnare. Grundläggande, gymnasial- och påbyggnadsutbildning (2013 års prisnivå).
Genomsnittligt
antal heltidsstuderande
Preliminär
2013
Faktisk 2012
Förändring
Procentuell
förändring

Total kostnad (tkr)

Total kostnad
per heltidsstuderande (kr)

Total kostnad för
undervisning per
heltidsstuderande
(kr)

51 370
53 415
-2 045

2 764 299
2 867 683
-103 384

53 800
53 676
124

27 600
26 888
712

-3,8

-3,6

0,2

2,6

Särskild utbildning för vuxna
Totalkostnaden för elever inom särskild utbildning för vuxna uppgår till knappt
228 miljoner kronor, vilket är en minskning med drygt 1,5 miljoner kronor eller 0,7
procent jämfört med 2012. Kostnaden per genomsnittselev beräknas till 50 500
kronor, en ökning med 4,6 procent jämfört med 2012.
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Inom räkenskapssammandraget samlas delkostnader inte längre in för särskild utbildning för vuxna, vilket innebär att det inte går att redovisa per kostnadsslag.
Tabell 17. Total kostnad, kostnad per genomsnittselev i särskild utbildning
för vuxna, kommunal huvudman (2013 års prisnivå).
Antal genomsnittselever

Preliminär
2013
Faktisk 2012
Förändring
Procentuell
förändring

Total
kostnad
(tkr)

Total kostnad per
genomsnittselev (kr)

4 509
4 747
-238

227 890
229 397
-1 507

50 500
48 278
2 222

-5,0

-0,7

4,6

Utbildning i svenska för invandrare
Kostnaden för sfi uppgår till knappt 2,1 miljarder kronor, vilket är en ökning med
3,6 procent jämfört med verksamhetsåret 2012. Antalet heltidsstuderande ökar med
2,5 procent, varför kostnaden per heltidsstuderande ökar med 1,1 procent jämfört
med föregående år.
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Tabell 18. Total kostnad, kostnad per heltidsstuderande i sfi, kommunal
huvudman (2013 års prisnivå).
Genomsnittligt
antal heltidsstuderande
Preliminär
2013
Faktisk 2012
Förändring
Procentuell
förändring

Total kostnad (tkr)

Total kostnad
per heltidsstuderande (kr)

54 316
52 966
1 350

2 083 843
2 011 851
71 992

38 400
37 983
417

2,5

3,6

1,1
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Bilaga 1
Figur 1. Fördelning av delkostnader för grundskolan och gymnasieskolan 2013

Figur 2. Totalkostnad per elev för samtliga verksamhetsformer 2013
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Figur 3. Procentuell förändring i totalkostnad per elev för samtliga
verksamhetsformer (2013 års prisnivå)

