Dagvårdsavgifter fr.o.m. 1.1.2019 (momsfri avgift)

(kfge § 37/15.10.18)
Enligt landskapslagen om barnomsorg debiteras för barnens dagvård en månadsavgift, som
baserar sig på familjens bruttoinkomster.
Som familjens inkomster räknas
1) den inkomst som barnet har,
2) den inkomst som med barnet sammanlevande vårdnadshavare har samt
3) i det fall barnet sammanlever med endast en vårdnadshavare, den inkomst som en person
som är sammanboende med vårdnadshavaren i äktenskap eller i äktenskapsliknande eller i
stadigvarande former i gemensamt hushåll, men som inte är barnets vårdnadshavare.
En barnomsorgsavgift ska inte uppbäras för den barnomsorg som vårdnadshavaren enligt
4 kap. har rätt till, under det år ett barn har beviljats uppskov med att inleda sin skolgång.
En barnomsorgsavgift ska inte uppbäras för sådan del av barnomsorg som ges i habiliterande
syfte enligt landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om
utvecklingsstörda.
Om de månatliga inkomsterna varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga
månadsinkomsten (bruttoinkomsten) under det föregående året. Som skattepliktiga inkomster
beaktas motsvarande inkomster som har fastställts vid den senast verkställda beskattningen,
höjda med de procenttal som skattestyrelsen årligen fastställer i sina beslut om
beräkningsgrunderna för förskottsuppbörden.
Vårdnadshavaren är skyldig att informera kommunen om familjens förvärvs- och kapitalinkomster. Med beaktande av detta fastställer kommunen årligen en barnomsorgsavgift. När
avgiften fastställs ska verifierade omständigheter i inkomstsituationen beaktas. Om
inkomsterna därefter varaktigt ändras med tio procentenheter eller mer ska uppgifter om detta
ges till kommunen, som då ska fastställa en ny barnomsorgsavgift.
Såsom avgiftsgrundande inkomst betraktas inte
1) barnbidrag,
2) handikappbidrag, vårdbidrag och vårdbidrag för pensionstagare,
3) barnförhöjning enligt folkpensionslagstiftningen,
4) bostadsbidrag,
5) sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring,
6) stöd som betalas med anledning av fullgörande av tjänstgöring som avses i
militärunderstödslagen (FFS 781/1993),
7) studiestöd,
8) stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning enligt landskapslagen
(1988:39) om sysselsättningsfrämjande utbildning,
9) ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner
och rehabiliteringspenningförmåner (FFS 566/2005),
10) sysselsättningsstöd enligt landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk
verksamhet,
11) stipendier och andra understöd som utbetalas för studier, praktik eller annan
behörighetshöjande verksamhet,
12) stöd för närståendevård samt
13) stöd för vård av barn i hemmet.

Såsom i 1 mom. avgiftsgrundande inkomst betraktas betalda underhållsbidrag för barn,
periodiska underhåll till en tidigare make samt förmån som ska betalas i pengar och vilken i
samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för en viss tid eller livstid (sytning).
För fastställande av barnomsorgsavgiften kan kommunen begära att få för prövningen
behövliga verifikat.
Familjen kan också gå med på att betala högsta avgiften, i så fall behöver inkomstutredningen
inte inlämnas.
Dagvårdsavgiften räknas enligt familjens storlek och den fastställs som ett procenttal av
månadsinkomsterna som överskrider minimigränserna för bruttoinkomsterna.
Kommunen kan dock fastställa högsta avgiften, om sökanden inte meddelar familjens
inkomster.
I familjens storlek ska beaktas personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller
äktenskapsliknande förhållanden och deras minderåriga barn som bor i samma hushåll.

Inkomstgränserna, avgiftsgränserna samt inkomsterna som ger maxavgift är följande:
Familjens storlek
personer
2
3
4
5
6

Inkomstgräns
euro/mån.
1 248
1 456
1 664
1 872
2 080

Avgiftsprocent
11,5
9,4
7,9
7,9
7,9

Inkomst som ger
maxavgift, €/mån
3 334,96
4 009,19
4 701,97
4 909,97
5 117,97

Om familjen består av fler än sex personer, ska den inkomstgräns som ligger till grund för
avgiften höjas med 110 euro för varje följande minderårigt barn i familjen
I heldagsvård kan avgiften vara högst 240,00 euro/månad för det yngsta barnet.
Syskonavdraget är 30 % av det första syskonets heldagsavgift för det andra syskonet i
dagvård. Syskonavdrag för det tredje och därpåföljande syskon är 80 % av det första
syskonets heldagsavgift.
Barnomsorgsavgift får inte tas ut av den familj som har en inkomst som uppgår till högst de
belopp som anges i tabellen ovan.
För halvdagsvård (högst 25 timmar/vecka) uppbärs 60 % av heldagsavgiften. För begränsad
heldagsvård (mellan 25 och 35 timmar per vecka) uppbärs 80 % av heldagsavgiften.
Avgiften fastställs en gång per år på basis av kontrollerade inkomstuppgifter
Avgiften skall justeras ifall


familjens inkomster väsentligt förändras (minst 10 %)





familjens storlek förändras
avgiften är felaktig
gällande bestämmelser förändras

Förändringen i dagvårdsavgiften träder i kraft i början av följande månad, då de nya
inkomstuppgifter som ligger till grund för avgiften har meddelats.
Avgiften gäller från första inskolningsdag.
Inom dagvården har man fasta månadsavgifter. Då barnet är i vård utan avbrott hela
verksamhets-året debiteras avgift för 12 kalendermånader. Inga skollov påverkar
månadsavgiften. Om barnet är frånvaroanmält över fyra kalenderveckor i sträck under skolans
sommarlov beviljas avdrag för avgiften för motsvarande period. Om barnet är frånvaroanmält
över två kalenderveckor i sträck under skolans jullov beviljas avdrag för avgiften för
motsvarande period. Om barnet är frånvaroanmält en kalendervecka i sträck under skolans
sportlov beviljas avdrag för avgiften för motsvarande period.
Ifall dagvården börjar eller slutar mitt under kalendermånaden, betalas för dagvården enligt
vårddagar, så att månadsavgiften delas med 20 och denna avgift multipliceras med antalet
dagar.
Om barnet p.g.a. sjukdom är borta från dagvården minst 11 dagar under kalendermånaden
uppbärs halva avgiften. Om barnet är borta p.g.a. sjukdom hela kalendermånaden uppbärs
ingen avgift (läkarintyg krävs).
Om barnet är tillfälligt borta hela kalendermånaden p.g.a. andra orsaker än sjukdom uppbärs
halva avgiften. Detta bör anmälas på förhand.
Av särskilda skäl kan socialnämnden besluta att ingen avgift uppbärs.
Avgifter understigande 10 € per hushåll per månad faktureras inte.

Avgift för tillfällig dagvård

(momsfri avgift)

För dagvård för barn som är tillfällig debiteras 15,00 € per vårddag.

Avgift för sommardagvård för utsocknes

(momsfri avgift)

För dagvård för barn som ej är mantalsskrivet i kommunen debiteras 20,00 € per vårddag.

Avgift för parkverksamhet

(momsfri avgift)

För parkverksamhet debiteras 4,00 € per närvarodag.

