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BILAGA TILL BERÄKNINGEN AV TILLÄGGSSTÖD
Lönesubvention till kommuner

Uppgörs månadsvis och sänds som bilaga till den kvartalsvisa beräkningen av tilläggsstöd.

Mottagaren av stödet ifyller
Kommun Månad

Ärendet sköts av Telefon

Dagar i arbete 
sammanlagt 1

Antalet kalenderdagar i  
månaden

Antalet sysselsatta i 
genomsnitt i månaden 1

Arbetskraften i 
kommunen

De sysselsattas andel 
av arbetskraften %

Den lönesubvention som betalats till  
kommunen

Det kalkylerade enhetsstödet (lönesubvetion som betalats under månaden 
dividerat med antalet sysselsatta i genomsnitt i månaden)

De sysselsattas andel 
av arbetskraften Tilläggsstödet %

Antalet sysselsatta/ mån 
(kalkylerat) med två 
decimalers noggrannhet

multiplicerat med 
enhetsstödet av vilket tilläggsstödet

under 0,5 %

minst 0,5 %

minst 1,0 %

minst 2,0 %

0 %

10 %

20 %

30 %

Antalet syssesatta i 
genomsnitt i månaden

Den lönesubvention 
som betalats till 
kommunen sammanlagt

Tilläggsstödet 
sammanlagt

Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum
Vi försäkrar att uppgifterna baserar sig på vår lönebokföring.

Ställning i organisationen

1 Det genomsnittliga antalet personer som varit i lönesubventionerat arbete fås genom att dagarna i arbete för dem som arbetat 
med lönesubvention adderas och summan divideras med antalet kalenderdagar i månaden. Som dagar i arbete räknas alla 
dagar då arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet för dem som haft lönesubventionerat arbete har varit i kraft. 
  
Exempel: 
Person A har varit i lönesubventionerat arbete 1–31.1. Personen hade 31 dagar i arbete i januari. Person B har varit i arbete 
12–31.1. Personen hade 20 dagar i arbete. Person C har varit i arbete 12–23.1. Personen hade 12 dagar i arbete. Det fanns 
sammanlagt 63 (31+20+12) dagar i arbete. I genomsnitt 2 personer (63/31) hade sysselsatts.
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Vi försäkrar att uppgifterna baserar sig på vår lönebokföring.
1 Det genomsnittliga antalet personer som varit i lönesubventionerat arbete fås genom att dagarna i arbete för dem som arbetat med lönesubvention adderas och summan divideras med antalet kalenderdagar i månaden. Som dagar i arbete räknas alla dagar då arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet för dem som haft lönesubventionerat arbete har varit i kraft.
 
Exempel:
Person A har varit i lönesubventionerat arbete 1–31.1. Personen hade 31 dagar i arbete i januari. Person B har varit i arbete 12–31.1. Personen hade 20 dagar i arbete. Person C har varit i arbete 12–23.1. Personen hade 12 dagar i arbete. Det fanns sammanlagt 63 (31+20+12) dagar i arbete. I genomsnitt 2 personer (63/31) hade sysselsatts.
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