FRITIDSHEMSAVGIFT 2021
för Jomala kommun
Antagna av kommunfullmäktige den 10 november 2020 § 70
Ikraftträdande den 1 januari 2021

Avgiften för en fritidshemsplats bestäms enligt familjens storlek och inkomst. Familjen ska
årligen lämna in intyg över sina inkomster.
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
fritidshemsavgift.

Familjestorlek

2 personer
3 personer
4 personer
5 personer
6 personer

Nedre inkomstgräns Avgiftsprocent (räknas på Inkomst som ger
euro/mån
överstigande del)
maxavgift,
172,80 euro
1 248,11,5
3 334,96
1 456,9,4
4 009,19
1 664,7,9
4 701,97
1 872,7,9
4 909,97
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.
Avgiften för en fritidshemsplats är 72 % av heldagsavgiften för en barnomsorgsplats.
Maxavgiften för en fritidshemsplats är 72 % av 240 euro = 172,80 euro.
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.)
Syskonrabatten tillämpas för barn både inom barnomsorgen och på fritidshemmen.
För familjer med inkomster under avgiftstaxans nedre inkomstgräns fastställs avgiften till 0
euro.
Fritidshemsavgiften baserar sig på bestämmelserna i barnomsorgslagen för landskapet Åland
(ÅFS 2011:86) samt på kommunfullmäktiges beslut.

FASTSTÄLLANDE AV FRITIDSHEMSAVGIFT

Fritidshemsavgiften 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 samt stöd för vård av barn i hemmet.
Såsom inkomst beaktas dock skattefria inkomster som t.ex. underhållsbidrag och
underhållsstöd.
Som inkomstavdrag beaktas underhållsbidrag som familjen betalar, enligt bifogat intyg.

JUSTERING AV AVGIFT
Ifall familjens inkomster ändras varaktigt med 10 procentenheter eller mer under året ska
fritidshemsavgiften justeras mitt under verksamhetsåret.

