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BARNOMSORGSAVGIFTER FÖR SALTVIKS KOMMUN
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Godkänd av kfge 82§12.11.2018

Hur avgiften räknas
Familjens Nedre inkomst- Högsta
storlek
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avgiftsprocent
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Bruttoinkomst som
ger max.avgift
3 335,00
4 009,21
4 702,00
4 910,00
5 118,00

Bruttoinkomst som
ger min.avgift
1 335,00
1 562,40
1 790,60
1 998,60
2 206,60

Maximiavgiften för heltids barnomsorgsplats är 240 euro
Familjens storlek:
Till familjen räknas personer som lever i gemensamt hushåll i ett äktenskap eller i
äktenskapsliknande förhållande, andra vårdnadshavare och deras minderåriga barn
som bor i samma hushåll.
Om familjen består av fler än sex personer höjs den inkomstgräns som ligger till grund för
avgiften med 125 euro för varje följande minderårigt barn i familjen.
Avgiften
Barnens individuella månadsavgift räknas ut som en % av familjens bruttoinkomst och
beroende på familjens storlek. Från familjens bruttoinkomst dras nedre inkomstgränsen av (se
tabell ovan) och familjens avgift beräknas enligt tabellens procentsats. Avgiften fastställs
tillsvidare. Avgiften skall justeras om familjens sammanlagda inkomster ändras med minst
10% eller om familjeförhållandet ändras. Avgiften justeras från början av den månad då de
nya uppgifterna inlämnas.
Som inkomster räknas:
Löneinkomster av huvud- och bisysslor, arbets- familje- och folkpensioner, inkomster av
självständig yrkesutövning och företagsverksamhet, arbetslöshetsersättning och
kassaunderstöd, underhållsstöd, ränte-, dividend-, och hyresinkomster. Som inkomst beaktas
även beskattningsbara kapitalinkomster.
Om de månatliga inkomsterna varierar, beräknas en genomsnittlig månadsinkomst baserad
på föregående års bruttoinkomst.
Från inkomst avdras underhållsbidrag som underhållsskyldig betalar för barn.
Som inkomster beaktas inte:
Barnbidrag, vårdbidrag för barn, hemvårdsstöd, bostadsbidrag, studiepenning och studiestöd
samt handikappbidrag.
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Månadsavgifternas storlek
Heltidsplats
− Maximiavgift/barn heltid är 240 euro
− Syskonrabatt om 20 % för barn 2, 80% för barn 3 och 4 osv
80 % plats, 32h/vecka
För 80 % plats tas en avgift som är lägre än avgiften för heldagsvård enligt:
- 80 % plats innebär högst 32 h/vecka. Avgiften uppbärs enligt 80 % av familjens
månadsavgift för heltidsvård.
- Maximiavgift/barn på 80 % plats är 192,00 euro
− Syskonrabatt om 20 % för barn 2, 80% för barn 3 och 4 osv
Halvtidsplats, 25h/vecka
För halvtidsvård tas en avgift som är lägre än avgiften för heldagsvård enligt:
- Halvtidsvård innebär högst 25 h/vecka. Avgiften uppbärs enligt 65 % av
familjens månadsavgift för heltidsvård.
- Maximiavgift/barn halvtid är 156,00 euro
- Syskonrabatt om 20 % för 2, 80% för barn 3 och 4 osv
Fritidshemsverksamhet
Fritidshemsverksamheten följer läsårets arbetsdagar för lågstadieskolorna
- Avgiften uppbärs enligt 65 % av familjens månadsavgift för heltidsvård, dock max
126,00 euro. Avgiften uppbärs för perioden september-maj.
- Syskonrabatt gäller inte för barn i fritidshemsverksamhet.
Föris
Motsvarande verksamhet som fritidsverksamheten men på morgonen innan skolstart.
Ingen lagstadgad verksamhet, kommunen bestämmer själv avgiften för verksamheten.
- Fast avgift om 50 euro/månad. Avgiften uppbärs för perioden september-maj.
Skoluppskovsbarn
Skoluppskovsbarn i kommunens barnomsorg är avgiftsbefriade.
Tillfällig dagvård
Med tillfällig dagvård avses dagvård vid enstaka tillfällen som inte gäller varje månad. För
tillfällig dagvård får en avgift som kommunen fastställt bestämmas.
- Avgiften för tillfällig dagvård som omfattar högst 20 vårddagar är 15 euro/dag per barn.
Uppbärs inte
Avgift som är mindre än 10 euro/barn uppbärs inte.
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Uppbärande av avgiften:
Full månadsavgift uppbärs alltid, dock med följande undantag:
1. Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom alla verksamhetsdagar under
kalendermånaden betalas ingen avgift.
2. Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom mer än 10 sammanhängande
verksamhetsdagar, betalas halva månadsavgiften. Om sjukfrånvaron går över
månadsskifte sänks avgiften endast för en månad.
3. Om barnet är frånvarande av annan orsak än sjukdom under samtliga
verksamhetsdagar under en kalendermånad, betalas halva månadsavgiften. Denna
frånvaro meddelas skriftligen senast två (2)veckor före till dagvården.
Avgiften fastställs från sjätte inskolningsdagen och för ett verksamhetsår i taget, dock högst
för 11 månader. Juli månad är avgiftsfri. Ny avgift fastställs årligen.
Befrielse från två månaders barnomsorgsavgift beviljas de familjer som senast den 20 april
(eller efterföljande vardag om datumet infaller på en helgdag) meddelar att de inte nyttjar
barnomsorg under 8 sammanhängande veckor under juni, juli och augusti.
Då ett vårdförhållande börjar eller slutar mitt i en månad betalas enligt antalet
verksamhetsdagar, divisor 20.
Uppsägning eller ändring av vårdtid av barnomsorgsplats skall ske skriftligt 1 månad innan
behovet av barnomsorg beräknas upphöra eller ändras.
Barnomsorgsavgiften går till indrivning efter 2 påminnelser.

Övrigt
Rätten till barnomsorgsplats och barnomsorgsavgifterna baserar sig på
bestämmelserna i barnomsorgslagen för landskapet Åland (ÅFS 56/2017)samt på
kommunfullmäktiges beslut.
Om familjen inte lämnar löne- och andra intyg inom utsatt tid debiteras maximiavgift som
inte betalas retroaktivt tillbaka.
Beskattningsbeslut för senast fastställda beskattning skall lämnas av alla familjer. En
kalkylerad semesterpenning uträknas om inte en sådan framgår ur löneintyget.
Semesterpenningen kalkyleras då till 5 % av den totala löneinkomsten. Familjen
ansvarar för att intygen är fullständigt ifyllda!

