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Statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet samt till särskilt kommunalt 
bostadstillägg till folkpension (SKBT) 
 
Medelvärde 
 
Medelvärdet för beräkning av statsbidrag till social hemhjälp är fastställt till 188 300 kronor 
för år 1991 (SFS 1991:1515). 
 
Beräkning av statsbidragets storlek 
 
Bidrag lämnas med 34 000 kronor per årsarbetare till kommunernas verksamhet med stöd 
och hjälp i boendet åt äldre, handikappade och barnfamiljer. Därmed avses personal som 
arbetar med social hemhjälp samt motsvarande personal vid kommunens ålderdomshem. 
 
För personal vid ålderdomshem gäller för år 1991 följande beräkningsgrund för antalet 
årsarbetare. Beräkna en halv årsarbetare för varje plats med helinackordering som 
regelmässigt utnyttjas. Antalet platser vid ålderdomshem bestäms utifrån platssituationen 
den 1 juli respektive bidragsår. 
 
När det gäller övrig bidragsberättigad verksamhet skall kommunens totala lönekostnader 
inklusive personalomkostnadspålägg för personal i denna del av verksamheten delas med 
ett vägt medelvärde för hela landet avseende lönekostnaderna för en årsarbetare i sådan 
verksamhet (188 300 kronor 1991). 
 
Vad gäller frågan om vilken personkrets som skall ingå i bidragssystemet samt ifråga om 
verksamhet som bedrivs av organisation eller av särskild entreprenör, se socialstyrelsens 
tillämpningsföreskrifter till statbidragsförordningen i SOSFS 1989:5. 
 
Pålägget för personalomkostnader har höjts för år 1991 till 42,7 procent. 
 
Övergångsbestämmelser som upphört att gälla fr o m år 1991 
 
I syfte att lindra effekterna av omläggningen av statsbidragsreglerna, tillämpades särskilda 
övergångsregler under åren 1989 och 1990. För år 1991 har de nya statsbidragsreglerna slagit 
igenom fullt ut. Detta innebär att schablonbidraget på 250 kronor per pensionär inte skall 
ingå i beräkningarna för år 1991. 
 
För vardera av åren 1989 och 1990 lämnades ett statsbidrag om totalt 100 miljoner kronor per 
bidragsår för personalutvecklande åtgärder inom äldreomsorgen. Detta bidrag utges inte för 
år 1991. 
 
Ansökan om statsbidrag 
 



Enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp (ändr gm SFS 1988:1203) 
är det socialstyrelsen som beviljar och betalar ut statsbidrag till kommunerna för stöd och 
hjälp i boendet, bl a för social hemhjälp. 
 
Ansökan om statsbidrag inges till socialstyrelsen före den 1 mars året efter bidragsåret. 
Blanketter för ansökan om statsbidrag tillhandahålles av socialstyrelsen, som inom kort 
kommer att sända ut dessa till kommunerna. 
 
Särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension (SKBT) 
 
Riksdagen beslutade i slutet av år 1991 att kommunerna skall utge ett särskilt kommunalt 
bostadstillägg (SKBT) även för år 1992 till folkpensionärer som uppbär kommunalt 
bostadstillägg till folkpension (KBT). Reglerna innebär att SKBT utges om pensionärens 
inkomster efter avdrag för skälig bostadskostnad understiger kommunens 
socialbidragsnorm eller det högre belopp som följer av 
socialstyrelsens allmänna råd om vägledande socialbidragsnorm, beräknad per månad. 
Tillägget utgör i sådant fall skillnadsbeloppet. 
 
Statsbidrag lämnas till kommunerna med 40 procent av kommunens kostnader för tiden maj 
- december 1991 för särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension (SFS 1991:162 samt 
1991:228). 
 
Regeringen har i januari 1992 beslutat om att statsbidrag skall utges för SKBT även för år 
1992. Besluten innebär att statsbidrag lämnas till kommunerna med 40 procent av 
kostnaderna för SKBT för tiden maj 1991 - december 1992 enligt lagen (1991:162) om särskilt 
kommunalt bostadstillägg till folkpension (ändr gm SFS 1991:1986). 
 
Upplysningar om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet och om reglerna 
för SKBT lämnas av Leif Nordström, Lennart Tingvall och Bernt Öberg telefon vxl 08-772 41 
00. 
 
Upplysningar om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet lämnas också av 
Hubert Gillman, socialstyrelsen, telefon vxl 08-783 30 00 eller direkt 08-783 31 86. 
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