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Kompletterande uppgifter om beräkningsunderlaget för sektorsbidraget till skolan
Svenska Kommunförbundet har i cirkulär 1991:86 redovisat uppgifter avseende underlag för
beräkning av bidrag till vissa
gymnasieutbildningar som anordnas av landstingen.
I cirkuläret utlovades motsvarande uppgifter avseende
omvårdnadslinjen, naturbrukslinjen och specialkurserna samt kommunala
vuxenutbildningen.
Som ett underlag för fortsatta förhandlingar redovisas här de i sektorsbidraget ingående
beräknade genomsnittliga beloppen per elev i landstingskommunala utbildningar.
Studievägar

Belopp, 1991/92

Omvårdnadslinjen
Naturbrukslinjen

21 600 kronor/läsår
39 600 kronor/läsår

Specialkurser näraliggande

- jordbrukslinjen: 860 kronor/vecka " –
- skogsbruklinjen: 980 " - " –
- trädgårdslinjen: 690 " - " –
- vårdlinjen:
420 " -

Tandtekniker

- grundutbildning: 625 " -

Kommunal vuxenutbildning:
Statsbidraget till kommunal vuxenutbildning har fördelats utifrån ett fastställt belopp och
utifrån den schabloniserade beräkningsmodellen för kommunal vuxenutbildning som finns
redovisad i propositionen, ansvaret för skolan (prop 1991/91:18).
Vid fördelning har också hänsyn tagits till hur stort bidrag kommunerna har erhållit läsår
1988/89 i enlighet med den modell som antagits för att övergångsvis dämpa
omfördelningseffekter mellan kommunerna. Vid tillämpning av denna modell har
landstingens tidigare bidrag exkluderats.
Eftersom beräkningsunderlaget för kommunal vuxenutbildning ej är uppbyggt utifrån
kostnader för olika utbildningar är det inte möjligt att ange något genomsnittligt statsbidrag
läsår 1991/92.
Beräkningsunderlaget för kommunal vuxenutbildning (exkl särvux) beräknas med hänsyn
tagen till den generella besparingen till ca 1 290 000 000 kronor. Totala antalet
undervisningstimmar inom kommunala vuxenutbildningen beräknas för läsåret 1991/92 till
ca 3 600 000.
Antalet timmar i relation till det totala beräkningsunderlaget läsår 1991/92 visar på ett
genomsnittligt bidragsunderlag per undervisningstimme på ca 360 kronor.

För att kunna beräkna det genomsnittliga bidragsunderlag per utbildningsplats kan vidare
beräkningar göras utifrån totala antalet undervisningstimmar för varje utbildning dividerad
med totala antalet elever på utbildningsvägen.
Sett ur riksperspektivet svarade landstingens utbildningar inom jord, skog och vård under
läsåret 1989/90 för ca 2 procent av det totala utbudet av kommunal vuxenutbildning.
Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Laina Kämpe, tfn 772 46 37, Mats
Söderberg, tfn 772 46 38, Peter Holmberg, tfn 772 46 27 och Andreas Hagnell, tfn 772 42 50.
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