
  

  BARNOMSORGSTAXA  2021 
  Fastställd av kommunfullmäktige 24.09.2020 § 49 

 

 
Barnomsorgstaxan baserar sig på bestämmelserna i landskapslagen om barnomsorg och 
grundskola (ÅFS 2020:32). 
 
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.  
Om barnomsorgen för ett barn börjar eller upphör mitt under en kalendermånad, bestäms en lägre 
avgift än månadsavgiften enligt antalet vårddagar. Dagsavgift = månadsavgiften dividerat med 20. 
 
Månadsavgiften är antingen 100 %, 80 % eller 60 % av heltidsavgiften. 
80 % innebär att platsen utnyttjas 25-35 h/v och 60 % innebär att platsen utnyttjas max 25 h/v med en 
utjämningsperiod om två veckor. För att erhålla en deltidsavgift avtalas om platsens omfattning i 
förhand och den kortaste tid det är möjligt att erhålla deltidsavgift är en kalendermånad. Om barnets 
närvarotid överstiger avtalad tid faktureras barnomsorgen automatiskt enligt en högre kategori för 
ifrågavarande månad. 
 
Barnomsorgsavgift uppbärs inte för förundervisning omfattande 25 h/v under året innan barnet börjar i 
grundskolan eller får motsvarande undervisning på annat sätt. Om ett barn i förundervisning har en 
plats omfattande 80 % uppbärs 30 % av heltidsavgift och om barnet har en heltidsplats uppbärs 60 % 
av heltidsavgift. 
 
Barnomsorgen är avgiftsfri för barn som har beviljats uppskov med skolstarten samt för sådan 
barnomsorg som ges i habiliterande syfte enligt landskapslagen om tillämpning av lagen angående 
specialomsorger om utvecklingsstörda (ÅFS 1978:48). 
 
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 

 



Barnomsorgsavgiften fastställs i motsvarighet till situationen vid betalningstidpunkten enligt antingen 
konstaterbara eller uppskattade inkomster. Om inkomsterna därefter varaktigt ändras med 10 % eller 
mer ska uppgifter om de nya inkomsterna ges till kommunen så att en ny avgift kan fastställas. 
 
Inkomster som ligger till grund för bestämmande av barnomsorgsavgift: 

o Skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster (bruttoinkomster) 
o Skattefria inkomster 

 
Om uppgifter över semesterpenningens storlek saknas på löneintyget beaktas en semesterpenning 
motsvarande 6 % av lönen och om uppgifter över inkomster ej inlämnas debiteras maxavgift. 
 
Som avdrag från inkomsterna beaktas:  

o Som avdrag från inkomsterna beaktas betalda underhållsbidrag och andra motsvarande 
kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena samt sytning. 

 
Inkomster som inte beaktas vid bestämmande av barnomsorgsavgift: 

o Barnbidrag 
o Handikappbidrag, vårdbidrag och vårdbidrag för pensionstagare 
o Barnförhöjning enligt folkpensionslagstiftningen 
o Bostadsbidrag 
o Sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring 
o Stöd som betalas med anledning av fullgörande av tjänstgöring som avses i 

militärunderstödslagen 
o Studiestöd 
o Stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning enligt landskapslagen (2015:56) om 

sysselsättningsfrämjande utbildning 
o Ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och 

rehabiliteringspenningförmåner 
o Sysselsättningsstöd enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 
o Stipendier och andra understöd som utbetalas för studier, praktik eller annan 

behörighetshöjande verksamhet 
o Stöd för vård av barn i hemmet  
o Familjevårdararvode enligt landskapslagen (2015:18) om tillämpning av familjevårdarlagen 

 
 
Avvikelser från den fasta månadsavgiften: 
Månadsavgiften uppbärs även för frånvarodagar, med följande undantag: 

o Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom minst 10 verksamhetsdagar under en 
kalendermånad uppbärs halv månadsavgift. 

o Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom en hel kalendermånad uppbärs ingen avgift. 
o Om barnet är frånvarande av annan orsak än sjukdom samtliga verksamhetsdagar under en 

kalendermånad uppbärs halv månadsavgift. 
o Om barnomsorgen börjar eller slutar mitt i en kalendermånad uppbärs avgiften enligt antalet 

vårddagar. 
o Då vårdnadshavarna ordnar vård själva är barnomsorgens planeringsdagar avgiftsfria. 
o 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. 
 

 
Uppsägning av barnomsorgsplats skall ske skriftligen en månad före behovet av barnomsorg 
upphör. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  FRITIDSHEMSTAXA  2021 
  Fastställd av kommunfullmäktige 24.09.2020 § 49 

 
 
 
 
Avgiften för kommunens fritidshem är samma som halvtidsavgift inom barnomsorgen. 


