PRINCIPER FÖR UPPBÄRANDE AV BARNOMSORGS- OCH FRITIDSHEMSAVGIFT
Antagna av kommunfullmäktige den 15 september 2020 § 163
Ikraftträdande den 1 januari 2021
Barnomsorgs- och fritidshemsavgiften uppbärs som månadsavgift. Månadsavgiften uppbärs
alltid, även för tillfälliga frånvarodagar.
UNDANTAG:


Om barnet är frånvarande p.g.a. sjukdom minst tio sammanhängande verksamhetsdagar
uppbärs halv månadsavgift. Om sjukfrånvaron går över månadsskiftet sänks avgiften endast
för en månad.



Om barnet är frånvarande p.g.a. sjukdom alla verksamhetsdagar under en kalendermånad
uppbärs ingen avgift för denna månad.



Under sommarmånaderna juni, juli och augusti kan en avgiftsfri månad erhållas om man
under en sammanhängande period om minst fyra hela veckor inte nyttjar
barnomsorgsplatsen. Om barnet är frånvarande minst fyra sammanhängande veckor under en
annan del av året än under tiden juni-augusti erhålls en avgiftsfri månad då i stället.



Om barnet under sommarmånaderna juni, juli och augusti sammanhängande är frånvarande
minst åtta hela veckor, av annan orsak än sjukdom, beviljas avgiftsfritt för en månad och
utöver den avgiftsfria månaden beviljas reducering av avgiften för den andra månaden så att
endast en halv månadsavgift uppbärs.



Om särskilda samhällsomfattande tillstånd råder har kommunstyrelsen rätt att för max två
månader besluta om temporära regler för avgiftsfrihet. Beslutet kan vid behov gälla
retroaktivt.



För förundervisning under minst 20 timmar per vecka under året innan barnet börjar
grundskolan eller får motsvarande undervisning på annat sätt uppbärs ingen avgift.



För barn med skoluppskov uppbärs ingen avgift under uppskovsåret.



För sådan del av barnomsorg som ges i habiliterande syfte enligt landskapslagen om
tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och för
specialfritidshem (ÅFS 1978:48) uppbärs ingen avgift.



Om föräldrarna själva kan ordna vården under barnomsorgens planeringsdagar är de dagarna
avgiftsfria.



En månadsavgift som är mindre än 10 euro uppbärs inte.



Om barnomsorgen börjar eller upphör mitt under en månad betalas enligt antalet
inskrivningsdagar, inskolningen är avgiftsfri. Divisor 20.
_____________

Att dessa principer överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut intygas av:
Jomala den 16 september 2020
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