
BARNOMSORGSTAXA I SUND 01.01 2018 

Baserad på Barnomsorgslag för landskapet Åland Nr 56/2018. Fastställd av kommunfullmäktige 14.11.17 § 56 

DAGHEM 

MÅNADSAVGIFT 

Avgift för barnomsorg (heltid- eller halvtid) bestäms enligt familjens storlek och inkomst och betalas i form av 

månadsavgift. Halvtidsbarnomsorg omfattar max 5 h/dag eller 25 h/vecka, enligt nyttjandeöverenskommelse. 

Utjämningsperioden för halvtid är två veckor. 

Avgiften fastställs från första inskolningsdagen och för ett kalenderår i taget. Juli månad är avgiftsfri. Om barnet 

är i barnomsorg alla månader (sommarbarnomsorg) under ett verksamhetsår uppbärs dock avgift för 12 

månader.  

FRÅNVARO 

Avgift betalas för frånvarodagar med undantag: 

 Avgiften sänks med 50 % om barnet p.g.a. sjukdom sammanhängande är frånvarande mer än 10 

dagar. Om frånvaron går över månadsskiftet sänks avgiften endast för en månad.  

 Avgift uppbärs inte om barnet är frånvarande p.g.a. sjukdom alla verksamhetsdagar under en 

kalendermånad. 

 Avgiften sänks med 50 % om barnet är frånvarande av annan orsak än sjukdom samtliga dagar under 

en kalendermånad. 

Under perioden juni till augusti kan en tillfällig tidsbunden uppsägning av barnomsorgsplatsen göras. Den 

tillfälliga tidsbundna uppsägningstiden är avgiftsfri. Börjar eller slutar den tillfälliga uppsägningen mitt i en 

månad erläggs avgift enligt verksamhetsdagar. Divisor 20. Uppsägningen görs skriftligt senast per 30.4 och 

lämnas till barnomsorgsenheten. 

FRITIDSHEMSVERKSAMHET 

Vårdnadshavare har rätt till fritidshemsverksamhet under skoldagar enligt 18§ och 6§ i Barnomsorgslagen.  

FASTSTÄLLANDE AV BARNOMSORGSAVGIFT 

Barnomsorgsavgiften fastställs på basen av familjens sammanlagda bruttoinkomster. Om man inte lämnar in 

erforderliga uppgifter inom utsatt tid debiteras högsta barnomsorgsavgift. Då ett vårdförhållande börjar/slutar 

mitt i en månad erläggs avgiften enligt verksamhetdagar. Divisor 20. 

Familjens storlek Inkomstgräns/månad           Avgiftsprocent 

2 personer   1 248 €   11,50 %   

3 personer  1 456 €  9,40 %   

4 personer  1 664 €  7,90 %   

5 personer  1 872 €  7,90 %   

6 personer   2 080 €   7,90 %   
 

I familjen inräknas de personer som bor i ett gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande 

förhållande samt deras i samma hushåll boende minderåriga barn.  



AVGIFTER 

MAXAVGIFT:  240 euro för heltidsbarnomsorg 

  156 euro för halvtidsbarnomsorg och fritidshemsverksamhet 

SYSKONRABATT: 20 euro per barn för heltidsbarnomsorg 

10 euro per barn för halvtidsbarnomsorg och fritidshemsverksamhet 

Exempel: Första barnet 240€, andra barnet 220€, tredje barnet 200€  

Då syskonrabatt uträknas avses familjens yngsta barn i barnomsorgen som det första barnet. 

Avgift uppbärs inte för barn med beviljat skoluppskov. 

För beviljad barnomsorg på obekväm arbetstid betalas avgift enligt samma utredning som för övrig 

barnomsorg.  

ÄNDRING AV AVGIFT 

Om familjens inkomster varaktigt förändras med minst 10 % under året eller om familjeförhållandet ändras kan 

avgiften justeras mitt i perioden. 

Vid byte från heltidsplats till halvtidsplats och vice versa mitt i en månad erläggs avgift enligt månadsavgift för 

heltidsplats. Av särskilda skäl kan undantag beviljas. 

UPPSÄGNING 

Uppsägning av barnomsorgsplatsen görs skriftligt en månad innan behovet av barnomsorg upphör. 

 

 


