
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolkostnader 2016 
Svenska utlandsskolor 
 

Instruktioner 
 

  

  

 

 

Sista insändningsdag är 24 april 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan 

Tack vare våra uppgiftslämnare – privatpersoner, företag, myndigheter och 

organisationer – kan SCB tillhandahålla tillförlitlig och aktuell statistik som 

tillgodoser samhällets informationsbehov. 

 



 Instruktioner för Skolkostnader 2016 

Inledning  

Insamling av Skolkostnader 2016 avser Förskoleklass, Grundskola, 

Gymnasieskola, Distansundervisning och Kompletterande svenskundervisning. 

Redovisningen av skolenheternas kostnader och intäkter avser gälla för kalenderår 

2016, alternativt periodiserade till kalenderår 2016 eller brutet räkenskapsår 

2015/2016. 

 

Alla kostnader/intäkter ska avse 12 månader och redovisas i svenska kronor.  

Kostnader och intäkter ska omfatta skolverksamheten för såväl ”behöriga” elever 

(elever som ingår i underlaget för beräkningen av statsbidraget) som övriga elever. 

I kostnaderna/intäkterna ingår samtliga driftsintäkter (inkl. kapitalintäkter) för 

skolverksamheten.  

I de fall det finns kostnader som är gemensamma för skolverksamheten och annan 

verksamhet får en beräkning göras av hur stor del som avser skolverksamheten.  

Endast kostnader och intäkter avseende skolverksamheten ska redovisas. Med 

skolverksamhet avses här: 

 Reguljär grundskoleutbildning inklusive förskoleklass och 

gymnasieutbildning 

 Handledning vid distansundervisning 

 Kompletterande svenskundervisning 

Observera att kostnader och intäkter för till exempel förskola, fritidsverksamhet, 

internat eller eventuell IB-utbildning inte ska redovisas. 

Elevtal 
Elevtalet baseras på de uppgifter skolenheten rapporterat till Skolverket den 15 

oktober varje år och kan inte ändras.  

Elevtalen används för att beräkna nyckeltalen.  

För de skolor som redovisar enligt brutet räkenskapsår förtrycks elevtalet som 

redovisats den 15 oktober 2015. 

För de skolor som redovisar enligt kalenderår förtrycks elevtalet beräknat på 

medelvärdet av elevuppgifterna 15 oktober 2015 och 15 oktober 2016.  

 

 

KOM IHÅG! 

Spara era inskickade uppgifter om ni vill veta vad ni rapporterat till SCB. Av 

sekretess kan SCB inte lämna ut inskickade uppgifter. SCB tillhandahåller 

möjligheten att spara eller skriva ut svaren i samband med att uppgifterna skickas. 

 

 

 



Kostnader 
Undervisning 
Här redovisas kostnader för samtliga förekommande läro- och timplanebundna 

aktiviteter som överensstämmer med gällande förordningar.  

Löner (inklusive personalomkostnader) redovisas justerade med hänsyn till eventuell 

nedsatt undervisningsskyldighet. Lönekostnader för lärare som deltar i 

kompetensutveckling hänförs till undervisning liksom kostnader för avlönande av 

vikarier. 

Lokaler och inventarier 
Här redovisas kostnader för egna samt hyrda lokaler och inventarier. 

Detta omfattar även externa och interna hyror.  

Fler exempel på vad som inkluderas: 

Driftkostnader  för värme, underhåll och lokalvård. Även lönekostnader för 

vaktmästare och lokalvårdare. 

 

Lärverktyg, utrustning och skolbibliotek 

Här redovisas kostnader som avser lärverktyg. Detta omfattar lönekostnader för 

skolbibliotekarie samt skolbibliotekservice. 

Fler exempel på vad som inkluderas: 

Kostnader för studiebesök, lägerskolor samt utrustning som används i 

undervisning. 

Övrigt 
Här redovisas alla kostnader som inte redovisats tidigare. Detta inkluderar 

lönekostnader för personal som inte redovisats tidigare. 

Kostnader, totalt 
Summerar samtliga kostnader för aktuell skolform och efterfrågad 

räkenskapsperiod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Instruktioner för Skolkostnader 2016 

Intäkter 

 

Elevbaserat statsbidrag 
Här redovisas samtliga intäkter i form av bidrag från svenska staten. Bidrag från 

andra stater än den svenska redovisas under övriga intäkter. Observera att det 

endast är den del av statsbidraget som avser det aktuella räkenskapsåret som ska 

redovisas. 

För övriga definitioner och förklaringar hänvisar vi till Skolverkets 

författningssamling, SKOLFS 2014:46. 

 

Lokaler 
Här redovisas intäkter för egna samt hyrda lokaler och inventarier. 

Detta omfattar även externa och interna hyror.  

 

Elevavgifter  
Här redovisas intäkter i form av avgifter som tas ut från elever eller deras 

vårdnadshavare för: 

Behöriga elever 

Elever som ingår i underlaget för beräkning av statsbidrag. 

Övriga elever 

Elever som inte ingår i underlaget för beräkning av statsbidrag. 

 

Intäkterna avser: 

- Lokaler och inventarier (exklusive statsbidrag) 

- Undervisning 

- Skolskjuts 

- Skolmåltider 

- Övriga aktiviteter 

 

Intäkter, övrigt 

Här redovisas intäkter som ej ingår under statsbidrag och elevavgifter. 

Intäkter, totalt 
Summerar samtliga intäkter för aktuell skolform och efterfrågad räkenskapsperiod.  

 

Total fördelning av kostnadsslag för skolan 
På denna sida visas en sammanställning av alla kostnader och intäkter för de olika 

verksamhetsformer ni angivit på föregående sidor. 

 


