
      Ankom:    

 

  

 FASTSTÄLLANDE AV AVGIFT INOM BARNOMSORGEN  
 
 
Barnets / barnens namn  
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Daghem och avdelning / gruppfamiljedaghem  
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Vårdnadshavares /samboendes namn och tfn Minderåriga syskons namn och födelseår  
 
__________________________________ ________________________________ 
 
__________________________________ ________________________________ 
 
 ________________________________ 
  

 ACCEPTERAR HÖGSTA AVGIFT och lämnar ej in inkomstuppgifter. 
 

 INLÄMNAR FÖLJANDE INKOMSTUPPGIFTER; 
  
 
 Inkomstuppgifter Mor/samboende  Far/samboende 

 Löneinkomster (löneintyg bifogas) _______________ _________________ 

 Sjuk- eller moderskaps/faderskapspenning _______________ _________________ 

 Arbetslöshetsersättning _______________ _________________ 

 Pensioner, livräntor (pensionsbeslut bifogas) _______________ _________________ 

 Ränte-, dividend- och hyresinkomster _______________ _________________ 

 Underhållsbidrag eller underhållsstöd _______________ _________________ 

 Underhållsbidrag som familjen betalar _______________ _________________ 

 Studerande (intyg bifogas) _______________ _________________ 

 Hemvårdsstöd _______________ _________________ 

 Privatföretagare (uppgifter från bokföring bifogas) _______________ _________________ 

 Övriga inkomster _______________ _________________ 

 

 

  
       

 

 

Inkomstuppgifter och senaste beskattningsintyg skall inlämnas till Kommungården eller

daghemmet senast   /      20 ____.

Intygas att ovanstående uppgifter är riktiga samt att uppgifterna får granskas:  
 
 

Datum _____________ Uppgiftslämnare __________________________________ 



BARNOMSORGSTAXA I FINSTRÖM  
 
Avgifterna bestäms procentuellt utgående från familjens storlek och inkomster. Den högsta 
avgiften för heldagsvård är 240 € i månaden per barn och den lägsta avgiften som tas ut är 
10 € i månaden per barn. Ifall familjen inte inlämnar en utredning över inkomsterna senast 
den månad barnet börjar i kommunal barnomsorg fastställs barnomsorgsavgiften till 240 € 
per månad.  
 
Månadsavgift 
För barnomsorg uppbärs en månadsavgift. Dagsavgift = månadsavgiften dividerat med 20. 
Om familjen före den sista april meddelar att barnet är frånvarande under fyra eller åtta 
sammanhängande veckor under perioden juni-augusti erhålls en eller två avgiftsfria 
månader. 
Barnomsorgen är avgiftsfri för barn som har beviljats uppskov med skolstarten. 
 
Heldagsvård, 80 % och halvdagsvård 
80 % innebär att platsen utnyttjas max 35 timmar per vecka och avgiften är 80 % av 
heldagsavgiften. För halvdagsvård uppbärs 65 % i månadsavgift av familjens avgift i 
heldagsvård. Med halvdagsvård avses vård som uppgår till max 25 timmar per vecka. För att 
erhålla en deltidsavgift avtalas om platsens omfattning i förhand. Den kortaste tid det är 
möjligt att erhålla deltidsavgift är en månad. Utjämningsperioden vid oregelbunden vårdtid 
p.g.a. vårdnadshavares arbetstid är två veckor. 
 
Familjens storlek 
I familjens inräknas den eller de vårdnadshavare som lever med barnet samt vårdnadshavares 
partner som bor i hushållet. I familjen inräknas även barn som bor i hushållet. 
  
Syskonrabatt 
Då syskonrabatten uträknas avses familjens yngsta barn i barnomsorg som det första barnet, 
för det andra barnet sänks månadsavgiften med 30 %. För det tredje barnet och därefter 
följande barn sänks avgiften med 50 %.  
 
Uträkning av barnomsorgsavgift 
Barnomsorgsavgiften beräknas i procent av den inkomst som överskrider den av familjens 
storlek beroende inkomstgränsen enligt följande: 
 

Familjens storlek        Inkomstgräns €/mån    Avgiftsprocent   Inkomst maxavgift   Inkomst 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              4 701,97                 1 790,58 

5  1 872                7,9              4 909,97                 1 998,58 

6  2 080                7,9              5 117,97                 2 206,58 

 
Avgiften justeras om familjens inkomster förändras med minst 10 % eller om familjens storlek 
ändras. Skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster (bruttoinkomster) samt skattefria 
inkomster ligger till grund för bestämmande av barnomsorgsavgift. Som avdrag från 
inkomsterna beaktas betalda underhållsbidrag och andra motsvarande kostnader. Av 
särskilda skäl kan invånarnämnden besluta att ingen avgift uppbärs. 
 
Uppsägning av barnomsorgsplats skall ske skriftligen en månad före behovet av 
platsen upphör. 
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