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Uppdraget
Skolverket ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2016 redovisa och analysera de
totala kostnaderna och kostnaderna per barn/elev/studerande för föregående budgetår för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, förskoleklassen,
grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande
vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Redovisningen ska fördelas på de väsentligaste
kostnadsslagen och omfatta både offentliga och enskilda huvudmän. Redovisningen får baseras på ett urval av kommuner.
Denna rapport redovisar en bedömning och analys av följande kostnader:
För förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grund- och gymnasieskola, grundsärskola samt gymnasiesärskola redovisas kommunernas kostnader för
kommunal och enskild verksamhet sammantaget. Uppgifter för kommunal vuxenutbildning redovisas dels uppdelat på grundläggande vuxenutbildning respektive
gymnasial vuxenutbildning avseende kommunal och annan utbildningsanordnare,
dels för kommunal vuxenutbildning med enbart kommunal utbildningsanordnare.
Uppgifter för särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare
redovisas totalt för kommunal och annan utbildningsanordnare. Uppgifter för övriga verksamhetsformer och huvudmän omfattas inte av rapporten.
I rapportens tabeller benämns 2015 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 (för både kommunala och enskilda huvudmän) och av kommunerna själva. 100 procent av kommunerna och 98 procent av enskilda huvudmän
har lämnat uppgifter avseende kalenderåret 2015.
Insamlingen av kommunala kostnader omfattar sedan 2014 inte längre antalet
barn/elever per kommun. För att beräkna kostnad per barn och elev 2015, har
antalet barn och elever tagits fram som ett medelvärde från elevstatistiken de två
senaste läsåren (2014/15 och 2015/16).
Totala kostnader är beräknat på samma sätt som tidigare och bör inte avvika
nämnvärt mot de definitiva kostnader som kommer att publiceras den 15 september på Skolverkets webbplats.
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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 2014 och 2015, och kostnadsuppgifterna för 2014 har följaktligen räknats om till fasta priser i redovisningen. 1
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/elev och genomsnittligt antal inskrivna barn/elever år 2015 redovisas nedan.
Förskola

Den totala kostnaden för förskolan uppgår till knappt 68,2 miljarder kronor kalenderåret 2015. Detta kan ställas i relation till totalkostnaden för förskolan 2014 som
uppgick till knappt 65,1 miljarder kronor (fasta priser), en ökning med 4,7 procent.
Det genomsnittliga antalet inskrivna barn i förskolan verksamhetsåret 2015 är
489 600 barn. Motsvarande uppgift för 2014 var 487 600 barn. Antalet barn i förskolan har således ökat med 0,4 procent. Kostnaden per inskrivet barn uppgår till
139 200 kronor vilket är 4,3 procent högre än föregående år.

1

KPI 2014=313,49 , KPI 2015=313,35 (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 (2015 års prisnivå).
Genomsnittligt
antal inskrivna
barn
Preliminär 2015
Faktisk 2014
Förändring
Procentuell förändring

Total kostnad
(tkr)

Total kostnad
per inskrivet
barn (kr)

489 597
487 603
1 994

68 151 960
65 065 968
3 085 992

139 200
133 440
5 760

0,4%

4,7%

4,3%

Pedagogisk omsorg

Antalet inskrivna barn i pedagogisk omsorg fortsätter att minska. Kalenderåret
2014 fanns det 15 500 inskrivna barn i verksamheten men för år 2015 minskar antalet barn till 14 200. Den totala kostnaden minskar också, från drygt 1,7 miljarder
kronor 2014 (fasta priser) till drygt 1,6 miljarder kronor år 2015. Detta innebär en
minskning av den totala kostnaden med 6,7 procent. Antalet barn minskar med 8,6
procent, varför kostnaden per inskrivet barn ökar med 2,1 procent jämfört med
verksamhetsåret 2014.
Tabell 2. Antal inskrivna barn, total kostnad för kommunal och enskild verksamhet samt kostnad per inskrivet barn i pedagogisk omsorg (2015 års prisnivå).
Genomsnittligt
antal inskrivna
barn
Preliminär 2015
Faktisk 2014
Förändring
Procentuell förändring

Total kostnad
(tkr)

Total kostnad
per inskrivet
barn (kr)

14 199
15 540
-1 341

1 607 365
1 722 637
-115 272

113 200
110 850
2 350

-8,6%

-6,7%

2,1%
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Fritidshem

Den totala kostnaden för fritidshem verksamhetsåret 2015 uppgår till drygt 16,0
miljarder kronor, vilket är en ökning med 6,1 procent från föregående år (fasta priser). Antalet elever har ökat med 4,2 procent i fritidshemmen mellan 2014 och
2015. Kostnaden per inskriven elev i fritidshem har ökat med 1,8 procent jämfört
med 2014.
Tabell 3. Antal inskrivna elever, total kostnad för kommunal och enskild
verksamhet samt kostnad per inskriven elev i fritidshem (2015 års prisnivå).
Genomsnittligt
antal inskrivna
elever
Preliminär 2015
Faktisk 2014
Förändring
Procentuell förändring

Total kostnad
(tkr)

Total kostnad
per inskriven
elev (kr)

450 866
432 573
18 292

16 005 727
15 090 065
915 662

35 500
34 884
616

4,2%

6,1%

1,8%
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Grundskola och förskoleklass
Totala kostnader

Den totala kostnaden för den kommunala grundskolan inklusive förskoleklass 2015
uppgår till drygt 100 miljarder kronor. Därtill kommer kostnader för skolskjuts på
drygt 2,9 miljarder, motsvarande drygt 3 100 kr per elev i grundskolan. I jämförelse
med 2014 ökar den totala kostnaden för grundskolan inklusive förskoleklass med
6,9 procent. Antalet elever ökar med 33 000 elever, vilket motsvarar en ökning med
3,2 procent jämfört med 2014. Kostnaden per elev ökar med 3,6 procent till knappt
93 400 kronor per elev. Kostnaden per elev för grundskolan inklusive förskoleklass
exklusive lokaler ökar till drygt 76 100 kronor, en ökning med 4,4 procent.
Tabell 4. Antal elever, total kostnad och kostnad per elev i förskoleklass och
grundskola, kommunal och enskild huvudman (kostnad för skolskjuts ingår
inte i den totala kostnaden) (2015 års prisnivå).
Genomsnittligt
antal elever

Preliminär 2015
Faktisk 2014
Förändring
Procentuell förändring

1 073 886
1 040 848
33 038
3,2%

Total
kostnad
(tkr)

100 289 368
93 851 417
6 437 951
6,9%

Totalkostnader Total
exkl.lokaler
kostnad
(tkr)
per elev
(kr)

81 760 030
75 890 103
5 869 927
7,7%

93 389
90 168
3 221
3,6%

Förskoleklass

Den totala kostnaden för förskoleklass uppgår till drygt 6,4 miljarder kronor kalenderåret 2015. Detta är en ökning med drygt 510 miljoner kronor eller 8,7 procent
jämfört med 2014. Det genomsnittliga antalet elever i förskoleklass verksamhetsåret
2015 är 114 300 elever, vilket är en ökning med 3,3 procent jämfört med föregående år. Kostnaden per elev ökar med 5,2 procent från knappt 53 300 till knappt
56 100 kronor per elev.

Total
kostnad
per elev
exkl.
lokaler
(kr)
76 135
72 912
3 223
4,4%
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Tabell 5. Antal elever, total kostnad samt kostnad per elev i förskoleklass,
kommunal och enskild huvudman (2015 års prisnivå).
Genomsnittligt antal
elever

114 282
110 675
3 607
3,3%

Preliminär 2015
Faktisk 2014
Förändring
Procentuell
förändring

Total
kosnad
(tkr)

Totalkostnader Total
exkl.lokaler
kostnad
(tkr)
per elev
(kr)

6 406 825
5 896 357
510 468
8,7%

5 162 497
4 719 377
443 120
9,4%

56 061
53 276
2 785
5,2%

Total
kostnad
per elev
exkl.
lokaler
(kr)
45 173
42 642
2 532
5,9%

Grundskola
Totala kostnader

Den totala kostnaden för grundskolan uppgår till knappt 93,9 miljarder kronor.
Därtill kommer kostnader för skolskjuts, drygt 2,9 miljarder. I jämförelse med 2014
ökar den totala kostnaden för grundskolan med 6,7 procent. Antalet elever ökar
med 29 400 elever, vilket motsvarar en ökning med 3,2 procent jämfört med 2014.
Kostnaden per elev ökar med 3,5 procent till 97 800 kronor per elev. Kostnaden
för grundskolan exklusive lokaler ökar med 7,6 procent och kostnaden exklusive
lokaler per elev ökar med 4,3 procent.
Tabell 6. Antal elever, total kostnad och kostnad per elev i grundskolan,
kommunal och enskild huvudman (kostnad för skolskjuts ingår inte i den
totala kostnaden) (2015 års prisnivå).
Genomsnittligt Total
antal elever
kostnad
(tkr)

Preliminär
2015
Faktisk 2014
Förändring
Procentuell
förändring

Total kostnad
exkl. lokaler
(tkr)

Total
kostnad
per elev
(kr)

Total
kostnad
per elev
exkl.
lokaler
(kr)

959 604
930 173
29 431

93 882 543
87 955 060
5 927 483

76 597 533
71 170 726
5 426 807

97 835
94 558
3 277

79 822
76 513
3 309

3,2%

6,7%

7,6%

3,5%

4,3%
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Delkostnader

Ur underlaget framgår att delkostnader per elev för grundskolan ökar för samtliga
kostnadsslag. Kostnaden per elev för undervisning uppgår till 52 200 kronor, vilket
innebär en ökning med 5,3 procent jämfört med 2014. En annan post som också
utgör en stor del av den totala kostnaden för grundskolan är kostnaden för lokaler,
18 000 kronor. Procentuellt är ökningen näst störst på lärverktyg, 4,3 procent.
Tabell 7. Delkostnader i grundskolan (2015 års prisnivå).
Kostnadsslag

Undervisning
Lärverktyg
Skolmåltider
Elevvård
Lokaler
Övrigt

Kostnad per
elev (kr)
52 224
4 379
6 124
2 717
18 010
14 297

Förändring
jämfört med
2014 (%)
5,3
4,3
0,4
3,0
0,1
2,2

Kostnader för skolskjuts uppskattas till drygt 3 100 kr/elev och ingår ej i de redovisade delkostnaderna.
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Grundsärskola och gymnasiesärskola
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 de verksamheter som bedrivs av landstingsskolor 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 3,8 miljarder kronor
för 2015. Kostnaden ökar med 11,1 procent jämfört med 2014. Antalet elever, inklusive integrerade elever, ökar med 3,4 procent jämfört med föregående år. Kostnader för skolskjuts ingår i dessa kostnader.
Hemkommunernas kostnader för den kommunala grundsärskolan uppgår till
knappt 4,2 miljarder kronor år 2015, inklusive kostnader för skolskjuts.
Tabell 8. Antal elever inkl. integrerade elever, skolkommunens totala kostnad samt hemkommunens totala kostnad inkl. skolskjuts i grundsärskolan,
kommunal och enskild huvudman (2015 års prisnivå).
Genomsnittligt Total
antal elever
kostnad
inkl. integrer- (tkr)
ade elever
Preliminär 2015
Faktisk 2014
Förändring
Procentuell förändring

8 573 3 787 915
8 291 3 408 733
282
379 182
3,4

11,1

Hemkommunens
kostnad
inkl. skolskjuts (tkr)
4 180 026
4 068 767
111 259
2,7

Kostnad per elev (inklusive integrerade elever) ökar från 431 300 kronor per elev
till 441 800 kronor per elev eller med 2,4 procent jämfört med verksamhetsåret
2014. Även kostnaden per elev exklusive lokaler ökar, med 2,7 procent, till 393 900
kronor. Kostnaden för undervisning ökar med 3,5 procent till 250 100 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 och enskild huvudman (2014 års prisnivå).
Kostnad
totalt per
elev
(kr)
Preliminär 2015
Faktisk 2014
Förändring
Procentuell förändring

Kostnad
totalt per
elev exkl.
lokaler (kr)

Kostnad per
elev för
undervisning
(kr)

441 842
431 307
10 535

393 921
383 629
10 292

250 119
241 692
8 427

2,4

2,7

3,5

Gymnasiesärskola

Den totala kostnaden för den kommunala gymnasiesärskolan uppgår till drygt 2,5
miljarder kronor verksamhetsåret 2015. Kostnaden ökar därmed med knappt 200
miljoner kronor jämfört med 2014, vilket motsvarar en ökning med 7,5 procent.
Antalet elever inklusive integrerade elever ökar med 1,4 procent jämfört med föregående verksamhetsår. Hemkommunernas kostnader för den kommunala gymnasiesärskolan uppgår till knappt 2,8 miljarder kronor år 2015, inklusive kostnader för
skolskjuts.
Tabell 10. Antal elever inkl. integrerade elever, skolkommunens totala kostnad samt hemkommunens totala kostnad inkl. skolskjuts i gymnasiesärskolan, kommunal och enskild huvudman (2015 års prisnivå).
Genomsnittligt Total
antal elever
kostnad
inkl. integrer- (tkr)
ade elever
Preliminär 2015
Faktisk 2014
Förändring
Procentuell förändring

6 568 2 511 478
6 475 2 336 406
93
175 072
1,4

7,5

Hemkommunens
kostnad
inkl. skolskjuts (tkr)
2 788 167
2 884 382
-96 215
-3,3

Kostnaden per elev i gymnasiesärskolan ökar med 6 procent jämfört med 2014 och
kostnaden per elev exklusive lokaler ökar med 6,6 procent jämfört med verksamhetsåret 2014. Kostnaden för undervisning ökar med 5,8 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 och enskild huvudman (2015 års prisnivå).
Kostnad
totalt per
elev (kr)

Preliminär 2015
Faktisk 2014
Förändring
Procentuell förändring

Kostnad
totalt per
elev (kr)
exkl. lokaler

Kostnad per
elev (kr) för
undervisning

382 381
360 839
21 542

326 400
306 163
20 237

190 200
179 720
10 480

6,0

6,6

5,8
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Gymnasieskola
Totala kostnader

De totala kostnaderna för gymnasieskolan med kommunal och enskild huvudman
uppgår till drygt 35,3 miljarder kronor år 2015, vilket motsvarar en minskning med
0,4 procent jämfört med föregående år. Kostnader för skolskjuts, reseersättning
och inackordering uppgår till drygt 1,3 miljarder, motsvarande drygt 3 500 kronor
per elev. Antalet elever minskar med 1,7 procent. Kostnaden per elev ökar med 1,3
procent till 110 500 kronor. Kostnaden per elev exklusive lokaler uppgår till 88 500
kronor, vilket motsvarar en ökning på 1,4 procent jämfört med föregående år.
I kostnaderna ingår inte det statliga bidrag som, enligt särskilt regeringsbeslut, utbetalas till Örebro kommun för Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. Beloppet
var drygt 182 miljoner för 2015.

Tabell 12. Antal elever, total kostnad och kostnad per elev i gymnasieskolan,
kommunal och enskild huvudman (kostnad för skolskjuts ingår ej i den totala kostnaden), (2015 års prisnivå).
Genomsnittligt
antal elever

Preliminär 2015
Faktisk 2014
Förändring
Procentuell
förändring

Total kostnad (tkr)

Total kostnad exkl.
lokaler (tkr)

319 619
325 102
-5 483

35 333 007
35 485 263
-152 256

28 271 397
28 369 181
-97 784

-1,7%

-0,4%

-0,3%

Total
kostnad
per elev
(kr)

Total
kostnad
per elev
exkl.
lokaler
(kr)
110 547
88 454
109 151
87 262
1 396
1 191
1,3%

1,4%

Delkostnader

För gymnasieskolan ökar nästan samtliga delkostnader utom kostnader för lärvertyg och lokaler. Kostnaden per elev för undervisning uppgår till 54 700 kronor,
vilket är en ökning med 3,2 procent jämfört med föregående år. Kostnaden per elev
för lokaler är 21 700 kronor, en minskning med 0,8 procent. Procentuellt är skillnaden störst på elevhälsa, en ökning med 6,6 procent.
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Tabell 13. Delkostnader i gymnasieskolan (2015 års prisnivå).
Kostnadsslag

Undervisning
Lärverktyg
Skolmåltider
Elevhälsa
Lokaler
Övrigt

Kostnad per elev (kr)

54 674
9 245
5 137
2 366
21 724
16 923

Förändring
jämfört med
2014 (%)
3,2
-1,6
0,8
6,6
-0,8
0,2
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Kommunal vuxenutbildning
Total kostnad och kostnad per elev redovisas nedan först för kommunal vuxenutbildning totalt samt uppdelat på grundläggande vuxenutbildning respektive gymnasial vuxenutbildning. Uppgifterna avser kostnader för elever hos såväl kommunal
som extern utbildningsanordnare. Därefter följer en redovisning av kostnader för
kommunal vuxenutbildning 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 kommunal vuxenutbildning enligt verksamhetspoäng. Tidigare har beräkningen grundats på undervisningstimmar.
Kommunal och annan utbildningsanordnare
Kommunal vuxenutbildning totalt

Den totala kostnaden för kommunal vuxenutbildning med kommunal och annan
utbildningsanordnare uppgår till knappt 4,4 miljarder kronor verksamhetsåret 2015,
vilket innebär att kostnaden för verksamheten minskar med 1,3 procent, knappt 58
miljoner, sedan föregående år.
Grundläggande vuxenutbildning

Antalet heltidsstuderande inom grundläggande vuxenutbildning har ökat med
knappt 1 500, motsvarande 8 procent. De totala kostnaderna har samtidigt ökat
med 4,3 procent. Följden av detta blir att kostnaden per heltidsstuderande minskar
med 3,4 procent 2015 och blir 44 800 kronor per heltidsstuderande.
Tabell 14. Antal heltidsstuderande, total kostnad samt kostnad per heltidsstuderande i grundläggande vuxenutbildning, kommunal och annan utbildningsanordnare (2015 års prisnivå).
Genomsnittligt antal Total kostheltidsstuderande
nad (tkr)
Preliminär 2015
Faktisk 2014
Förändring
Procentuell förändring

20 135
18 651
1 484
8,0

902 051
865 007
37 044
4,3

Total kostnad per
heltidsstuderande
(kr)
44 800
46 379
-1 579
-3,4

Gymnasial vuxenutbildning

För gymnasial vuxenutbildning minskar antalet heltidsstuderande med 8,3 procent.
Kostnaderna minskar med 2,7 procent till knappt 3,5 miljarder. Kostnaden per
heltidsstuderande uppgår till 46 800 kronor 2015, en ökning med 6,2 procent.
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Tabell 15. Antal heltidsstuderande, total kostnad samt kostnad per heltidsstuderande i gymnasial vuxenutbildning, kommunal eller annan utbildningsanordnare (2015 års prisnivå).
Genomsnittligt antal Total kostheltidsstuderande
nad (tkr)

Preliminär 2015
Faktisk 2014
Förändring
Procentuell förändring

73 774
80 462
-6 688
-8,3

3 452 618
3 547 163
-94 545
-2,7

Total kostnad per
heltidsstuderande
(kr)
46 800
44 085
2 715
6,2

Kommunal utbildningsanordnare

Totalkostnaden för elever i kommunal vuxenutbildning med kommunal utbildningsanordnare uppgår till drygt 3 miljarder kronor verksamhetsåret 2015, vilket
innebär att den totala kostnaden för verksamheten minskar med 3,2 procent. Antalet heltidsstuderande minskar med 6,5 procent. Kostnaden per heltidsstuderande i
kommunal vuxenutbildning med kommunal anordnare uppgår till 59 100 kronor
per elev år 2015, vilket är en ökning med 3,5 procent jämfört med föregående år.
Kostnaden per heltidsstuderande för undervisning ökar med 6,9 procent till 31 300
kronor.
Tabell 16. Antal heltidsstuderande, total kostnad, kostnad per heltidsstuderande samt kostnad per heltidsstuderande för undervisning, endast kommunal utbildningsanordnare. Grundläggande och gymnasial vuxensutbildning (2015 års prisnivå).
Genomsnittligt
antal heltidsstuderande
Preliminär 2015
Faktisk 2014
Förändring
Procentuell
förändring

Total kostnad (tkr)

Total kostnad
per heltidsstuderande (kr)

Total kostnad för
undervisning per
heltidsstuderande
(kr)

50 998
54 535
-3 537

3 012 819
3 112 544
-99 725

59 100
57 074
2 026

31 300
29 287
2 013

-6,5

-3,2

3,5

6,9
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Särskild utbildning för vuxna
Totalkostnaden för elever inom särskild utbildning för vuxna uppgår till drygt 257
miljoner kronor, vilket är en ökning med drygt 9,2 miljoner kronor eller 3,7 procent
jämfört med 2014. Kostnaden per genomsnittselev beräknas till 61 700 kronor, en
ökning med 6,4 procent jämfört med 2014.
Inom räkenskapssammandraget samlas delkostnader inte längre in för särskild utbildning för vuxna, vilket innebär att det inte går att redovisa per kostnadsslag.
Tabell 17. Antal elever, total kostnad och kostnad per genomsnittselev i särskild utbildning för vuxna (2015 års prisnivå).
Antal
genomsnittselever
Preliminär 2015
Faktisk 2014
Förändring
Procentuell förändring

Total
kostnad
(tkr)

Total kostnad per
genomsnittselev (kr)

4 172
4 281
-109

257 403
248 165
9 238

61 700
57 974
3 726

-2,5

3,7

6,4
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Utbildning i svenska för invandrare
Kostnaden för utbildning i svenska för invandrare uppgår till drygt 2,6 miljarder
kronor, vilket är en ökning med 11,1 procent jämfört med verksamhetsåret 2014.
Antalet heltidsstuderande ökar med 15,5 procent, varför kostnaden per heltidsstuderande minskar med 3,8 procent jämfört med föregående år.
Tabell 18. Antal heltidsstuderande, total kostnad och kostnad per heltidsstuderande i utbildning i svenska för invandrare (2015 års prisnivå).
Genomsnittligt
antal heltidsstuderande
Preliminär 2015
Faktisk 2014
Förändring
Procentuell förändring

Total kostnad (tkr)

Total kostnad
per heltidsstuderande (kr)

70 385
60 960
9 425

2 639 394
2 376 359
263 035

37 500
38 983
-1 483

15,5

11,1

-3,8

