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Interkommunala ersättningar för läsåret 1992/93 
 
För beräkning av interkommunala ersättningar 1992/93 kan kommunen i likhet med 
föregående läsår använda sig av den kalkylmodell som finns i cirkulär 1991:63. Med 1991 års 
bokslut som utgångspunkt kan uppräkning ske till 1992 respektive 1993 års pris- och 
lönenivåer. 
 
BOKSLUT 1991 
 
Som grund för beräkning av bokslut 1991 gäller följande: 
 
- Personalomkostnader. För lärare gäller 41,0 % 
personalomkostnadspålägg och för övrig personal 42,9 %. Den lägre nivån för lärare 
motiveras av de 1,9 % avtalsförsäkringar som staten står för och tills vidare utbetalar till 
skolkommunen via Kommunernas Pensionsanstalt, KPA, (se P-cirk 1990:165). Däremot skall 
budgeterad pensionskostnad inte dras av eftersom den enligt samma avtal får anses vara 
skolkommunens ansvar även för lärare. 
 
- Kapitalkostnader. Utbildningens kapitalkostnader kan beräknas även för 1991 genom att 
bilagorna till detta cirkulär ersätter kalkylbilagorna till cirkulär 1991:63. 
 
För nytillkomna utbildningar, där bokslutssiffror ej kan tillämpas, kan man i stället använda 
sig av budgeterad kostnad. Investerings- och kapitalkostnader enligt bilagorna till detta 
cirkulär räknas upp från 1991 till 1992 med prisfaktorn 1,02 dvs 2 procent. 
 
UPPRÄKNINGSFAKTORER 
 
För pris och löneuppräkning från bokslut 1991 (halva årskostnaden motsvarar termin), till 
höstterminen 1992 används indexökningen 4 procent. För uppräkning från 1991 till 
vårterminen 1993 används 5,8 procent. Om mer betydande kostnadsförändringar skett efter 
bokslut 1991 exempelvis genom besparingsåtgärder bör detta rimligen också få genomslag 
på ersättningens nivå. 
 
DEBITERING 
 
Grundskolan 
 
Höstterminen 1992 gäller som tidigare att skolkommunen (värdkommunen) vid debitering 
av interkommunal ersättning tar hänsyn till att den i sitt sektorsbidrag för skolan även 
tillgodoräknats medel för de elever som är folkbokförda i annan kommun. 
 
Hälften av det av skolverket framräknade bidragsunderlaget för grundskolan kan därvid 
dras av från beräknad bruttokostnad för höstterminen 1992 för att erhålla beräknad 
nettokostnad för denna. Det av skolverket beräknade beloppet framgår av verkets skrivelse 
till kommunerna 1992-06-22 angående sektorsbidrag till skola och vuxenutbildning. 
 
Fr o m vårterminen 1993 medför det nya statsbidragssystemet till kommunerna att 
hemkommunen är mottagare av statsbidraget för dess barn i skolåldern. Den fulla 



kostnaden skall då tas ut i interkommunal ersättning, på samma sätt som nu sker för 
gymnasieskolan. 
 
Gymnasieskolan 
 
Liksom 1991/92 bortses från statsbidrag eftersom detta går till hemkommunen. Hela 
utbildningskostnaden tas ut vid interkommunal debitering. 
 
Kommunala vuxenutbildningen 
 
För komvux gäller hösten 1992 liksom 1991/92 övergångsregler för statsbidragstilldelningen 
(se cirkulär 1991:140 sid 13). Övergångsreglerna innebär hösten 1992 att 50 % av 
statsbidragen går till hemkommunen och 50 % till skolkommunen om elevströmmarna ser 
ut ungefär som tidigare. Med en statsbidragstäckning på 50 % skulle den interkommunala 
ersättningen därmed rimligtvis ligga på 75 % av hela utbildningskostnaden. För våren 1993 
gäller för komvux liksom för de andra skolformerna att hela utbildningskostnaden skall tas 
ut i interkommunal ersättning. 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Monica Hansson och Mats Söderberg, 
avdelningen för allmän kommunalpolitik samt Andreas Hagnell, avdelningen för 
kommunal ekonomi och samhällsplanering, samtliga på tfn 08-772 41 00. 
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