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Nytt sektorsbidrag - effekter på interkommunala ersättningar läsåret 1990/91 
 
Från och med läsåret 1991/92 tillfaller gymnasieskolans och kommunala 
vuxenutbildningens statsbidrag elevernas hemkommuner. Det nya sektorsbidraget 
motsvarar det som tidigare utbetalats i form av förskott och slutreglering till 
skolhuvudmannen. 
 
Interkommunala ersättningar för läsåret 1990/91 är beräknade utifrån att hela statsbidraget 
skulle tillfalla skolhuvudmannen. 
 
En effekt av det nya statsbidragssystemet blir därmed att skolhuvudmannen läsåret 1990/91 
ej får full kostnadstäckning för de elever inom gymnasieskolan och kommunala 
vuxenutbildningen som kommer från andra kommuner eftersom endast förskottsdelen för 
dessa elever utbetalas till skolhuvudmannen. 
 
Ett antal kommuner har förutskickat att de avser att tillämpa någon form av 
tilläggsdebitering. Som ett underlag för sådana överenskommelser mellan primärkommuner 
vill Kommunförbundet meddela följande. 
 
Slutregleringens andel har motsvarat ca 30 procent av totala statsbidraget under ett läsår. 
Procentsatsen har dock varierat mellan kommunerna och läsåren beroende på bl a 
omfattning av totala antalet bidragsgrundande lärarveckotimmar och särskilda 
lönekostnadsbidrag. 
 
STATSBIDRAG GYMNASIESKOLAN 
 
Kommunförbundet har från skolöverstyrelsen erhållit uppgifter om genomsnittligt bidrag 
för olika gymnasielinjer. Dessa uppgifter har sedan vägts samman utifrån den 
gruppindelning som har tillämpats för gymnasieskolans interkommunala ersättningar. 
 
Ersättningsgrupp         Genomsnitt 
         stb lå 1991/92 
 
GRUPP 1         22 000 
Dk 
 
GRUPP 2         21 100 
E,H,S,Ek,Hk,So 
 
GRUPP 3         21 400 
N,T (åk 1-3),Mu,Te,Vd 
 
GRUPP 4         26 400 
Ep,Ko,SS 
 
GRUPP 5         26 700 
Be,Du,Et,Pr 
 



GRUPP 6         28 200 
Ba,Fo,Li,Ve 
 
GRUPP 7         22 900 
T (åk 4) 
 
GRUPP 8         29 400 
Tr 
 
Vid tilläggsdebitering måste hänsyn tas till att statsbidraget för läsåret 1991/92 är uppräknat 
med 4,9 procent jämfört med läsåret 1990/91. 
 
Vidare måste hänsyn tas till de momseffekter som gynnat skolkommunen under 
vårterminen 1991. Kommunförbundet beräknar denna effekt till i genomsnitt 2,5 procent på 
bruttokostnaden under vårterminen. 
 
Som påtalats påverkas även interkommunal ersättning avseende kommunal 
vuxenutbildning av det nya statsbidragssystemet. När det gäller denna del har 
Kommunförbundet inte erhållit uppgifter som kan utgöra underlag för liknande 
bearbetningar. 
 
Grundskolans interkommunala ersättningar påverkas inte på samma sätt eftersom det nya 
statsbidraget utbetalas till den kommun där eleverna får sin utbildning. 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Laina Kämpe, Mats Söderberg och 
Peter Holmberg, avdelningen för allmän kommunalpolitik eller Andreas Hagnell, 
avdelningen för kommunal ekonomi och samhällsplanering. Samtliga nås på tfn 08-772 41 
00. 
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