
 
 

 
B A R N O M S O R G S A V G I F T E R  2 0 2 3  

för Jomala kommun 
 
Antagna av kommunfullmäktige den 20 september 2022 § 44 
Ikraftträdande den 1 januari 2023. 
 
Avgift för barnomsorg (daghem, gruppfamiljedaghem och familjedaghem) bestäms enligt 
familjens storlek och inkomst. Familjen ska årligen lämna in intyg över sina inkomster. När 
barnet börjar i barnomsorgen ska inkomstuppgifterna lämnas in inom samma månad 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 procent av lönen. 
 
Om man inte lämnar in intyg eller om intygen är ofullständigt ifyllda debiteras högsta 
barnomsorgsavgift. 
 
Familjestorlek Nedre inkomstgräns 

euro/mån 
Avgiftsprocent 
(räknas på 
överstigande del) 

Inkomst som ger 
maxavgift,  240 
euro 

2 personer 1 248,- 11,5 3 334,96 
3 personer 1 456,- 9,4 4 009,19 
4 personer 1 664,- 7,9 4 701,97 
5 personer 1 872,- 7,9 4 909,97 
6 personer 2 080,- 7,9 5 117,97 

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. 
 
Maxavgift: 240 euro, heltid, i medeltal över 35 timmar/vecka, 100 % 
 192 euro, deltid, i medeltal 25-35 timmar/vecka, 80 % 
 144 euro, halvtid, i medeltal högst 25 timmar/vecka, 60 % 
  
Avgiften är för det yngsta barnet i familjen (barn 1) 
 
Syskonrabatt: 20 % för det näst yngsta barnet (barn 2) 
                       50 % (barn 3, o.s.v.) 

 

Förundervisningen är avgiftsfri läsåret innan barnet börjat grundskolan eller får motsvarande 
undervisning på annat sätt. Avgiftsfriheten gäller alla dagar från höstterminens start till 
vårterminens slut. 
 
Barnomsorgsavgift uppbärs inte under det år barnet beviljats uppskov med att inleda sin 
skolgång. 
 
För familjer med inkomster under avgiftstaxans nedre inkomstgräns fastställs avgiften till 0 
euro. 
 
Barnomsorgsavgifterna baserar sig på bestämmelserna i landskapslagen om barnomsorg och 
grundskola (ÅFS 2020:32) samt på kommunfullmäktiges beslut. 



FASTSTÄLLANDE AV BARNOMSORGSAVGIFT 
 
 
Barnomsorgsavgiften fastställs på basen av familjens sammanlagda bruttomånadsinkomster. 
 
Som inkomst räknas INTE: 
 
Barnbidrag, handikappbidrag, vårdbidrag, vårdbidrag för pensionstagare, barnförhöjning 
enligt folkpensionslagstiftningen, bostadsbidrag, militärunderstöd, sjukvårds-och 
undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring, studiestöd, stöd för 
deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning enligt landskapslagen om 
sysselsättningsfrämjande utbildning, ersättning för uppehälle enligt lagen om 
Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, 
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 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. 
 
Avgiften för en heltidsplats, i medeltal över 35 timmar/vecka, är 100 %. 
Avgiften för en deltidsplats, i medeltal 25-35 timmar/vecka, är 80 % av en  heltidssavgift. 
Avgiften för en halvtidsplats, i medeltal högst 25 timmar/vecka är 60 % av en heltidsavgift. 
 
För ett barn som erhåller förundervisning året innan skolstart uppbärs avgift enligt 60 % om 
barnet har en heltidsplats på 100 % och enligt 30 % om barnet har en deltidsplats på 80 %. 
Om barnet har en halvtidsplats på 60 % uppbärs ingen avgift alls. 
 
Utjämningsperioden vid oregelbunden vårdtid är 4 veckor. 
 
En överenskommelse om en reducerad avgift görs upp mellan barnets vårdnadshavare och 
daghemmets föreståndare eller familjedagvårdaren. Ändringar i vårdavtalet tillåts endast av 
synnerligen vägande skäl, som t.ex. arbetsplatsbyte, arbetslöshet och moderskaps-
/vårdledighet. Barnets och vårdnadshavares sjukdom och semester beaktas inte. 
Vårdnadshavare ska varje dag på daghemmet fylla i barnets faktiska närvaro med 15 minuters 
noggrannhet och kvittera den med sina initialer. 

 

Vårdnadshavare som inte klarar av att hålla de avtalade tiderna faktureras automatiskt 
enligt en högre kategori för ifrågavarande månad. 
 
 
JUSTERING AV AVGIFT 
 
Ifall familjens inkomster ändras varaktigt med 10 procentenheter eller mer under året ska 
barnomsorgsavgiften justeras mitt under verksamhetsåret. 
 
 

 


