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Utbildningsutskottets behandling av sektorsbidraget till skolan
Riksdagens utbildningsutskott behandlar nu förslagen i
budgetpropositionen om bidrag till driften av det kommunala offentliga skolväsendet. I
anledning av detta har förbundet varit i kontakt med utbildningsutskottet.
Den 18 februari 1992 uppvaktade förbundet utbildningsutskottet i fråga om sektorsbidragets
nivå och påpekade att regeringens förslag i prop 1991/92:100 är 1,4 miljarder kronor för lågt
för att ligga rätt i förhållande till vad kommunerna skulle fått i det gamla bidragssystemet.
Riksdagens utbildningsutskott har 1990 uttalat att den resursnivå med vilken skolväsendet
går in i det nya systemet skall motsvara den som faktiskt gällde för budgetåret 1990/91.
Förbundet anser vidare att en engångsvis effekt uppstått för åren 1990/91 och 1991/92 som
skulle kompenserats retroaktivt i det gamla systemet. Denna uppgår till i storleksordningen
2,5 miljarder kronor.
Vidare har Kommunförbundet framhållit att vissa kommuner ej fått ut statsbidrag för under
genomförda insatser under våren 1991 såsom inbyggd utbildning, lärlingsutbildning,
uppföljningsinsatser m m trots att ansökan givits in på föreskrivet sätt.
Slutligen har förbundet påpekat att det vid en tidigare uppvaktning framförda kravet om en
slutreglering av det gamla statsbidragssystemet står kvar och att den uteblivna regleringen
medfört betydande olägenheter kommunerna emellan och i förhållandet mellan kommuner
och landsting.
Kommunförbundet överlämnade en skrivelse vid uppvaktningen.
Den 20 februari 1992 deltog Kommunförbundet tillsammans med representanter för
Norrköpings och Söderhamns kommuner i en av utbildningsutskottet anordnad utfrågning
angående den av regeringen föreslagna besparingen på 350 miljoner kronor i
sektorsbidragets beräkningsmodell för kommunal vuxenutbildning.
En av förbundet upprättad promemoria överlämnades till utskottet i samband med
utfrågningen.
Eventuella frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Peter Holmberg, Mats
Söderberg eller Andreas Hagnell, alla på tfn 08-772 41 00.
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