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BARNOMSORGSAVGIFTER FÖR HAMMARLANDS KOMMUN 

Godkänd av kommunfullmäktige 16.12.2020 § 93 

Träder ikraft 1.1.2021 

 

Kommunfullmäktige besluter att godkänna taxa för de avgifter som barnets vårdnadshavare skall betala för den 

av kommunen ordnade barnomsorg som barnet nyttjar enligt följande.   

 

Barnomsorgsavgift godkänns enligt LL om barnomsorg och grundskola ÅFS 32/2020. Avgift för barnomsorg 

bestäms enligt familjens storlek och inkomst. Familjen skall årligen lämna intyg över sina inkomster. När 

barnet börjar i barnomsorgen skall inkomstuppgifterna lämnas in inom samma månad som barnet börjar.  

 

Beskattningsintyg över den senast fastställda beskattningen ska lämnas av alla familjer. Då uppgifter om 

semesterpenningens storlek saknas på löneintyget beaktas en semesterpenning motsvarande 6 % av lönen.  

 

Om man inte lämnar in intyg eller om intygen är ofullständigt ifyllda debiteras högsta barnomsorgsavgift. 

 

Familjens storlek  Inkomstgräns  Högsta  Inkomst som  Inkomst som 

(antal personer) €/mån avgiftsprocent ger maxavgift ger minimiavgift 

2 1 248 11,5  3 334,96 1 334,96 

3 1 456 9,4 4 009,19 1 562,38 

4 1 664 7,9 4 701,98  1 790,58 

5 1 872 7,9 4 909,98 1 998,58 

6 2 080 7,9 5 117,98 2 206,58 

 

Vid fastställande av familjestorlek beaktas i gemensamt hushåll sammanboende makar, personer i 

äktenskapsliknande förhållande (samboende) eller andra vårdnadshavare samt minderåriga barn som bor i 

samma hushåll. 

 

I övrigt fastställs följande: 

 Maxavgiften är 240 euro för det första barnet, och 168 euro för det andra barnet. 

 En avgift per månad som är lägre än 10,- € för ett barn uppbärs inte. 

 

Avgiften för halvdagsplats är 60 % av heldagsavgift, högst 50 h/två veckor. 

 

Avgiften för för- och eftermiddagsvård är 65 % av heldagsavgiften.  

 

Syskonrabatt för barn i dagvård för det andra barnet fastställs till 30 % av avgift för det första barnet. 

Syskonrabatt för barn i dagvård för det tredje samt eventuella ytterligare barn fastställs till 50 % av avgift för 

det första barnet.   

 

Förundervisningen är avgiftsfri året innan barnet börjat grundskolan eller får motsvarande undervisning på 

annat håll. Förundervisningen är avgiftsfri motsvarande 20 timmar per vecka. För ett barn som erhåller 

förundervisning året innan skolstart uppbärs avgift enligt 60 % om barnet har en heldagsplats. Om barnet har en 

halvdagsplats på 60 % uppbärs en avgift på 20 %. 

 

Ifall familjens inkomster ändras varaktigt med 10 procentenheter eller mer under året skall 

barnomsorgsavgiften justeras mitt under verksamhetsåret. 
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FASTSTÄLLANDE AV BARNOMSORGSAVGIFT 

 

Barnomsorgsavgiften fastställs på basen av familjens sammanlagda bruttoinkomster. 

 

Som inkomst räknas inte: 

 

Barnbidrag, handikappbidrag, vårdbidrag och vårdbidrag för pensionstagare, barnförhöjning enligt 

folkpensionslagstiftningen, bostadsbidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av 

olycksfallsförsäkring, stöd som betalas med anledning av fullgörande av tjänstgöring som avses i 

militärunderstödslagen (FFS 781/1993), studiestöd, stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning 

enligt landskapslagen (2015:56) om sysselsättningsfrämjande utbildning, ersättning för uppehälle enligt lagen 

(FFS 566/2005) om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenning-förmåner, 

sysselsättningsstöd enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet, stipendier och andra 

understöd som utbetalas för studier, praktik eller annan behörighetshöjande verksamhet, stöd för 

närståendevård, stöd för vård av barn i hemmet samt familjevårdararvode enligt landskapslagen (2015:18) om 

tillämpning av familjevårdarlagen. 

 

Såsom inkomst beaktas dock skattefria inkomster som t.ex. underhållsbidrag och underhållsstöd.  

 

Som inkomstavdrag beaktas underhållsbidrag som familjen betalar, enligt bifogat intyg. 

 

Uppbärande av avgiften: 

Full månadsavgift uppbärs alltid, dock med följande undantag: 

 

1. Om barnet är frånvarande p.g.a. sjukdom minst 10 verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs halv 

månadsavgift. 

2. Om frånvaro p.g.a. sjukdom varar hela kalendermånaden uppbärs ingen avgift.   

3. Om barnet är frånvarande av annan orsak än sjukdom samtliga verksamhetsdagar under en kalendermånad 

uppbärs halv månadsavgift. 

4. Om barnomsorgen börjar eller slutar mitt i en kalendermånad uppbärs avgiften enligt antalet vårddagar till 

ett lägre belopp än månadsavgiften. 

5. Avgift erläggs för 11 månader/år om barnet under en sammanhängande period om minst 4 veckor inte 

nyttjar barnomsorg under perioden 1 maj - 31 augusti. Om barnomsorg inte nyttjas under en 

sammanhängande period om 8 veckor under perioden 1 maj - 31 augusti erhålls ytterligare en avgiftsfri 

månad. 

6. Avgiften kan tas ut för högst elva kalendermånader under ett verksamhetsår. Om ett barn deltar i 

barnomsorg alla månader under ett verksamhetsår och barnet under verksamhetsåret är frånvarande från 

barnomsorgen av någon annan orsak än sjukdom högst tre fjärdedelar av det antal dagar av barnomsorg per 

månad som ligger till grund för månadsavgiften, kan avgiften dock tas ut för 12 månader. Vid beräkningen 

av antalet frånvarodagar beaktas frånvaro som uppgetts på förhand. 

7. För barn med skoluppskov uppbärs ingen avgift under uppskovsåret. 

8. Om föräldrarna själva kan ordna vården under barnomsorgens planeringsdagar är de dagarna avgiftsfria. 

 

  

De nya avgifterna träder ikraft 1.1.2021 

 


