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Nya statsbidrag till barnomsorgen
Den 7 juni beslutade riksdagen höja statsbidragen till
barnomsorgen med sammmanlagt 900 miljoner kronor.
Utöver generella höjningar av bidragsnivåerna för daghem,
fritidshem, deltidsförskola, öppen förskola och familjedaghem
införs ett nytt bidrag med 75 000 kr per avdelning och år vid
daghem med ett dagligt öppethållande som är tre timmar längre
en det normala. Med normalt öppethållande avses tiden 6.30 18.00. Det nya bidraget lämnas således om den sammanlagda
öppethållandetiden - på tidig morgon eller kväll - överstiger
normaltiden med minst tre timmar per dag. Detta bidrag kan
inte utgå i kombination med det bidrag som utgår till nattöppna
daghem.
Dessutom införs ett motsvarande bidrag på 75 000 kr för
daghemsavdelningar som är öppna under lördagar och
söndagar. Kravet i detta fall är att avdelningen är öppen minst
sju timmar varje lördag eller söndag.
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Statsbidragsförändringarna redovisas i bilaga 1.

/2

Förordning om ändring i förordningen (1987:860) om
statsbidrag till kommunerna för barnomsorg översänds som
bilaga 2.
För upplysningar svarar sekreterare Louise Fernstedt och
sektionschef Karl-Axel Johansson telefon 08-772 41 00.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Allmän kommunalpolitik
Socialsektionen
Karl-Axel Johansson
Bilaga 1
1989-06-15

Louise Fernstedt/BS
Statsbidrag
DAGHEM

regler

Nuvarande
regler

Nya 1

För varje femtontal
inskrivna barn

445 000

- varav för barn med
behov av särskilt stöd

15 000

475 000
20 000

- varav för fortbildning
av anställda i
* daghem
15 000
* familjedaghem
* deltidsförskola/öppen förskola
Därutöver för varje
nattöppen avdelning

2

150 000

150 000

75 000

Därutöver för varje
avdelning som är öppen
minst 7 timmar varje
lördag och söndag

-

75 000

FRITIDSHEM
195 000
25 000

- varav för barn med
behov av särskilt stöd
- varav för fortbildning av
anställda i fritidshem/
öppet fritidshem

210 000
25 000
20 000

15 000

10 000

10 000

DELTIDSFÖRSKOLA
För varje femtontal
inskrivna barn

50 000

30 000

ÖPPEN FÖRSKOLA
För varje enhet som hålls
öppen minst tre dagar per vecka 30 000

5

10 000
5 000

-

- varav för öppen
fritidsverksamhet

4

15 000

Därutöver för varje
avdelning med förlängt
öppethållande

För varje femtontal
inskrivna barn

3

10 000
5 000

50 000

FAMILJEDAGHEM
För barn inskrivna
minst 7 tim per dag
För barn inskrivna
mindre än 7 tim per dag

18 000

16 500
7 500

8 000

