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Interkommunala ersättningar läsåret 1990/91 m m 
 
INTERKOMMUNALA ERSÄTTNINGAR LÄSÅRET 1990/91 
 
De interkommunala ersättningarna för innevarande läsår är beräknade utifrån att 
statsbidragen tillfaller skolhuvudmannen. 
Ersättningsbeloppen skall således i princip motsvara mottagande kommuns nettokostnad. 
 
Det nya sektorsbidraget, som gäller fr o m höstterminen 1991, kommer att utbetalas till 
elevens hemkommun. En effekt av detta blir att den del av statsbidraget för innevarande 
läsår som betalas ut i höst (motsvarande tidigare slutreglering) tillfaller elevens 
hemkommun. För att mottagande kommuner skall få kompensation för sina kostnader bör 
någon form av tilläggsdebitering ske. Denna reglering bör dock kunna vänta i avvaktan på 
att statsbidragen utbetalas. 
 
Om reglering sker i samband med att statsbidragen (motsvarande tidigare slutreglering) 
betalas ut påverkas inte det finansiella läget för varken sändande eller mottagande kommun. 
 
Kommunförbundet återkommer med förslag till modell för 
tillläggsdebitering av interkommunala ersättningar för läsåret 1990/91. 
 
ERSÄTTNING TILL LANDSTINGEN 1991/92 
 
Från och med läsåret 1991/92 erhåller landstingen inget statsbidrag från staten för de 
utbildningar som landstingen är huvudmän för. Bidraget ingår i det nya sektorsbidraget till 
primärkommunerna för skolverksamhet. 
 
Kommunerna förutsätts komma överens med landstingen om bidrag till de utbildningar 
som landstingen är huvudman för. Även i detta fall föreslås att bidrag betalas ut i samband 
med att kommunerna erhåller statsbidraget för läsåret 1991/92. Storleken på bidraget bör 
beräknas utifrån det bidrag kommunerna får i sitt sektorsbidrag för utbildningar som 
landstingen är huvudmän för. 
 
NYTT STATSBIDRAGSSYSTEM - FÖLJDPROBLEM VID SKULDBOKFÖRING 
 
Riksdagen har den 24 april 1991 beslutat om sektorsbidrag till skolan m m. Beslutet innebär i 
princip ett godkännande av förslaget i budgetpropositionen (1990/91:100 bilaga 10). Det nya 
sektorsbidraget innebär att frågan om fortsatt skuldbokföring bör övervägas. 
 
I det nya sektorsbidraget för skolan för verksamhetsåret 1991/92 ingår motsvarande vad 
man i det gamla systemet skulle ha fått under 1991/92; dvs dels ett belopp motsvarande 
slutreglering för läsåret 1990/91 (utbetalas i september-oktober) och dels ett belopp 
motsvarande förskott för läsåret 1991/92 (se cirkulär 1991:33). De faktiska utbetalningarna 
till kommunerna under 1991/92 påverkas därmed inte av systemskiftet. (Det nya systemet 
medför en likviditetsförlust jämfört med det gamla systemet om verksamheten minskar.) 
 



Ett bokföringsmässigt problem uppstår i och med övergången till det nya bidragssystemet. 
Den del som motsvarar höstens slutreglering har många kommuner redan bokat upp för att 
täcka kostnaderna för verksamhetsåret 1990/91. Samtidigt innebär det nya systemet att den 
egentligen bör hänföras till 1991/92. 
 
Det finns två tänkbara lösningar av detta problem: 
 
-  Kommunerna kan som hittills fortsätta att skuldbokföra en del av sektorsbidraget för 
kommande år på innevarande år. Eftersläpningen kvarstår. Problemet är att det blir allt 
svårare att bestämma hur stor skulden skall vara i och med att grunden för beräkningen, 
själva slutregleringsförfarandet, försvinner. Ett procenttal motsvarande slutregleringens 
andel av förskottet (eller totala skolstatsbidraget för verksamhetsåret) för år 1988/89 eller 
1989/90 skulle kunna användas till den första hösten (1991) i det nya systemet. 
 
-  Kommunerna skulle kunna avskriva fordran på det kommande verksamhetsåret och 
därigenom göra en bokföringsmässig förlust. Därmed minskas det egna kapitalet och 
soliditeten. Någon förlust av likviditet eller inbetalningar skulle det inte innebära (förrän vid 
verksamhetsminskningar). Fördelen är att kommunen skulle erhålla hela sitt bokförda 
verksamhetsbidrag under verksamhetsåret och kunna slopa en eftersläpning som inte längre 
har någon grund i sektorsbidragets utbetalning. Det är också hela sektorsbidraget som utgör 
grunden för den årliga uppräkningen i det nya systemet. 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Laina Kämpe, tfn 08 - 772 46 37, Mats 
Söderberg, tfn 08 - 772 46 38 eller Andreas Hagnell, tfn 08 - 772 42 50. 
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