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BARNOMSORGSAVGIFTER FÖR SALTVIKS KOMMUN 

fr. o m 1.1.2021 
Godkänd av kfge 78§/16.11.2020 

Hur avgiften räknas 

Familjens 

storlek 
Nedre inkomst- 

gräns 
Högsta 

avgiftsprocent 
Bruttoinkomst som 

ger max.avgift 
Bruttoinkomst som 

ger min.avgift 
2 

3 

4 

5 

6 

1 248 

1 456 

1 664 

1 872 

2 080 

11,5 

9,4 

7,9 

7,9 

7,9 

3 335,00 

4 009,21 

4 702,00 

4 910,00 

5 118,00 

 

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. 

 
Som inkomster beaktas inte: 

Barnbidrag, vårdbidrag för barn, hemvårdsstöd, närståendestöd, 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 
-    I kombination med förundervisningsplats betalas 50% av heltidsavgift 

 
80 % plats, 35h/vecka 

För 80 % plats tas en avgift som är lägre än avgiften för heldagsvård enligt: 
- 80 % plats innebär högst 35 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 
-    I kombination med förundervisningsplats betalas 20% av heltidsavgift 
 

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 
- Utjämningsperiod om 2 veckor erbjuds i de fall där behov finns 
 

Förundervisningsplats, 25h/vecka 
Erbjuds under året före läropliktens (skolgångens) inledning. Förundervisningen är avgiftsfri 
och kan kombineras med ovanstående platstyper. Gäller under perioden 1 augusti till 
skolstart. 

 
Fritidshemsverksamhet 

Fritidshemsverksamheten följer läsårets arbetsdagar för lågstadieskolorna  
- Avgiften uppbärs enligt 65 % av familjens månadsavgift för heltidsvård, dock max 
 126,00 euro. 
-  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. 

 
Sommarfritids 

Räknas som heltidsplats och bedrivs mellan 7-17 (samma som dagis). Erbjuds från och med 
första vardagen efter skolavslutning till midsommarafton samt för fem dagar före skolstart. 
- Icke inkomstbaserad fast avgift på 12 euro per dag. 
Lunch ingår och ordnas på lämpligt sätt, även frukost och mellanmål erbjuds. 
Skolskjuts ingår inte. 

 
Gäller för elever i åk 1-2 samt för blivande åk 1. Barn i blivande åk 1 fortsätter på dagis fram 
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till midsommar, dagarna före skolstart är de tillsammans med skoleleverna. 
De utrymmen som nyttjas varierar utifrån behov och förutsättningar. Grundprincipen är att 
verksamheten alternerar mellan östra och västra Saltvik och att det i första hand är skolans 
eller daghemmets utrymmen som nyttjas. 
 

Skoluppskovsbarn  
Skoluppskovsbarn i kommunens barnomsorg är avgiftsbefriade och gäller för det år ett barn 
beviljats uppskov: 1 augusti till skolstart. 

 
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 
 plats enligt anhållan. 

 
Uppbärs inte 

Avgift som är mindre än 10 euro/barn uppbärs inte. 

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 (ÅFS 2020:32) för landskapet Åland (ÅFS 2020:99) samt på 
kommunfullmäktiges beslut. 
Semesterpenningen kalkyleras till 6 % av den totala löneinkomsten. 
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