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Statsbidrag till landstingens gymnasieutbildningar läsåret 1991/92 
 
I det nya sektorsbidraget till skolan som utbetalas till kommunerna ingår det statsbidrag 
som tidigare utbetalats direkt till landstingen för utbildningar inom vård, jordbruk, skogs- 
bruk och trädgård. 
 
Kommuner och landsting förutsätts komma överens (UbU 1990/91:7, s 18) om överförande 
av statsbidragsandelen avseende utbildningar inom landstingens huvudmannaskap. 
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet förutsätts också enligt 
riksdagsbeslutet bistå sina medlemmar med underlag för att minimera 
omfördelningseffekterna vid övergången till det nya statsbidragssystemet. 
 
Sammanfattningsvis bör, om omfördelningseffekterna ska bli så små som möjligt, 
kommande överenskommelser mellan landsting och primärkommuner bygga på 
ersättningsbelopp som så nära som möjligt svarar mot de i sektorsbidraget ingående 
andelarna för landstingens utbildningar. 
 
Basen för sektorsbidraget 1991/92 är antalet elever i gymnasieskolan den 15 januari 1991. 
Fördelning av bidraget sker därefter på de olika linjerna till elevernas hemkommuner. Detta 
gäller även bidraget för landstingens utbildningar. 
 
Som ett underlag för kommande förhandlingar redovisas här de i sektorsbidraget ingående 
beräknade genomsnittliga bidragen per elev i landstingskommunala utbildningar läsåret 
1991/92. 
 
Linjer         Statsbidrag 
 
Vård            12 200 kronor 
Jordbruk        30 400 " 
Skogsbruk       35 700 " 
Trädgård        32 700 " 
 
Motsvarande uppgifter om statsbidraget till omvårdnadslinjen, naturbrukslinjen och 
specialkurserna kommer att redovisas så snart beräkningarna är klara. 
 
I kommunernas sektorsbidrag till kommunal vuxenutbildning ingår landstingens tidigare 
bidrag. Landstingens andel av bidraget till kommunal vuxenutbildning motsvarar ca 1,5 
procent. Även när det gäller denna del är det viktigt att hitta former för överförande som ger 
så liten omfördelningseffekt som möjligt. Kommunförbundet återkommer även när det 
gäller denna del med visst underlag. 
 
Ovanstående uppgifter motsvarar det statsbidrag som landstingen skulle ha erhållit av 
staten enligt nu gällande statsbidragssystem. I beloppen ingår således det som tidigare 
motsvarade förskott och slutreglering. 
 
Beräkningarna bygger på uppgifter som utgjort underlag för SÖ:s beräkning av 
sektorsbidraget per kommun läsåret 1991/92. 
 



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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