Cirkulärnr:
Diarienr:
Handläggare:
Avdsek:
Externmedverkan:
Datum:
Mottagare:
Rubrik:
Ersätter:

1989:22
1989:0232
Cecilia Etzler
Lena Thalin
KES Finans
Socialsektionen
1989-02-02
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Medelvärden för statsbidrag till barnomsorg och
social hemhjälp 1988
1988:16

Medelvärden för statsbidrag till barnomsorg och social
hemhjälp 1988
BARNOMSORG, ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER VID NYTT
STATSBIDRAGSSYSTEM
Det nya statsbidragssystemet för barnomsorgen trädde i kraft 1
januari 1988 (cirkulär 1987:81). De nya reglerna innebär i korthet
att bidrag till daghem, fritidshem och
deltidsförskolor utgår med en fastställd summa för varje
femtontal barn som är inskrivna. Något statsbidrag per
årsarbetare finns inte i det nya systemet.
Det kommer dock att utgå en kompensation till de kommuner
som år 1988 gör en förlust med det nya statsbidragssystemet
jämfört med det som gällde 1987.
Om det nya bidragssystemet innebär en sammanlagd
minskning av statsbidragen till barnomsorgen som överstiger 10
öre per skattekrona får kommunen kompensation för detta. På
motsvarande sätt innehålls en ökning av statsbidraget till den
del ökningen överstiger 10 öre per skattekrona. De reella
effekterna av det nya statsbidraget slår därmed igenom först år
1989.
Vid beräkning av kommunens statsbidrag för barnomsorgen
1988 med 1987 års regler är statsbidraget per årsarbetare inom
barnomsorg 30 000 kr per årsarbetare.
Antalet årsarbetare beräknas genom att kommunens totala
lönekostnader, inkl personalomkostnadspålägg (för 1988 40,9
%), för den aktuella personalen delas med ett vägt medelvärde
för landet som helhet.
För år 1988 har regeringen i dag, 1989-02-02, fastställt
medelvärdet till 151 450 kr för en årsarbetare i barnomsorgen.
Av socialstyrelsens meddelandeblad 8/86 (barnomsorg)
framgår vilka personalgrupper som får medräknas i
bidragsunderlaget. Det bör bland annat noteras att de
bidragsberättigade grupperna inom barnomsorgen också
omfattar personal vid kommunala deltidsförskolor och öppna
förskolor liksom vid daghem och fritidshem med annan
huvudman än kommunen.
SOCIAL HEMHJÄLP

Det statsbidrag som utgår per årsarbetare inom social hemhjälp
är för år 1988 fastställt till 34 000 kr per årsarbetare.
Antalet årsarbetare beräknas genom att kommunens totala
lönekostnader, inkl personalomkostnadspålägg (för 1988 40,9 %)
för den aktuella personalen delas med ett vägt medelvärde för
landet som helhet.
För år 1988 har regeringen ännu inte fastställt medelvärdet.
Beloppet kommer dock troligen att fastställas till 150 350 kr för
en årsarbetare i social hemhjälp. Om detta belopp ändras
kommer vi att meddela detta senast vecka 8.
Av socialstyrelsens meddelandeblad 41/86 (social hemhjälp)
framgår vilka personalgrupper som får medräknas i
bidragsunderlaget.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Cecilia
Etzler, tel 7724112, Louise Fernstedt, tel 7724330 (barnomsorg)
och Lena Thalin tel 7724108 (social hemhjälp).
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