Avgiftstillämpning inom bärnomsorgen i Lemländ
Avgift för plats på daghem, fritidshem eller i familjedagvård bestäms enligt familjens storlek och inkomst
och betalas i form av en månadsavgift. Avgiften fastställs för ett verksamhetsår i taget. Avgift uppbärs för
11 månader/år om man under en sammanhängande period om minst 4 veckor inte nyttjar barnomsorg.

Inkomstuppgifter för fastställelse av barnomsorgsavgift
Då avgiften fastställs skall familjens alla fortlöpande skattepliktiga och skattefria inkomster beaktas.
Dit räknas
 alla löneinkomster av huvud- och bisysslor
 alla typer av pensioner
 inkomster av självständig yrkesutövning och företagsverksamhet
 kassaunderstöd
 underhållsbidrag och stöd
 alla kapital-, ränte-, dividend- och hyresinkomster
 dagpenning via FPA
Som inkomst beaktas inte barnbidrag, vårdbidrag för barn, hemvårdsstöd för barn, bostadsbidrag,
studiestöd eller andra understöd som erläggs p.g.a. studier. Som inkomstavdrag räknas underhållsbidrag
som familjen betalar.
Inkomster måste verifieras med löneintyg/lönespecifkation. Om lönen är oregelbunden ska intyget
förutom senaste löneperiod även visa uppgift över de senaste 6 månaderna. Egen företagare lämnar in
förskottsinnehållningsbevis, bokslutsuppgifter eller annat som klargör inkomstnivån.
Beskattningsintyg över senast verkställda beskattning ska bifogas inkomstintygen.
Semesterpenningens storlek bör framgå av intyget. Då uppgift om semesterpenningens storlek saknas på
löneintyget beaktas en semesterpenning motsvarande 6 % av lönen.
Uppgifter om familjens inkomst lämnas till socialkansliet, både för nya och gamla barnomsorgstagare, då
verksamheten startar i augusti. Avgiften fastställs för ett verksamhetsår i gången.
w
I de fall barnomsorgsplatsen tas i bruk under pågående verksamhetsperiod ska utredning om inkomsterna
göras efter det att dagvården inletts.
Om familjen inte lämnar in en utredning över sina inkomster inom utsatt tidpunkt debiteras maxavgift.

Avgift under inskolningsperiod
I erhållen barnomsorgsplats ingår en veckas avgiftsfri inskolning av barnet. För att närvaron vid
dagvårdsplatsen skall räknas som inskolning bör förälder eller någon annan för barnet närstående person
vara med. Inskolning bör ske veckan innan barnomsorgsplatsen tas i bruk. Undantag från detta beviljas
endast av särskilda skäl. Inskolning kan ske under längre tid än en vecka men skall då försiggå under normal
avgiftsbelagd dagvårdstid.

Frånvaro som påverkar avgiften




Om barnet är frånvarande minst tio verksamhetsdagar p.g.a. sjukdom under en kalendermånad
debiteras en halv månadsavgift.
Om barnet är frånvarande en hel kalendermånad p.g.a. sjukdom debiteras ingen avgift.
Om barnet är frånvarande en hel kalendermånad av annan orsak, debiteras en halv
månadsavgift.

Val av vårdkategori / vårdtid
Vårdtiden görs upp mellan barnets vårdnadshavare och vårdplatsens föreståndare då barnomsorgsplatsen
tas i bruk. Vid val av reducerad vårdtid ansvarar vårdnadshavarna för att i tvåveckors perioder
förhandsboka barnets vårdtider. Uteblivna förhandsbokningar innebär automatiskt heltidsavgift. En
överskridning av medelveckovårdtiden faktureras enligt en högre kategori för ifrågavarande månad.

Ändringar i vårdtider
Ändring av vårdkategori görs med inkomstuppgiftsblanketten och avgiften ändras från och med början av
den månad där ändringen sker. Blanketten finns på kommunens hemsida > blanketter.

Ändring av inkomster
Om familjens inkomster ändras varaktigt med minst 10 % under året, ska nya inkomstuppgifter lämnas in
och barnomsorgsavgiften justeras.

Uppsägning av dagvårdsplats
Uppsägning av dagvårdsplats görs skriftligt senast två veckor innan behovet av plats upphör. Blankett finns
på kommuns hemsida >blanketter och lämnas till socialkansliet. Då barnet börjar eller slutar mitt i en månad
betalas avgift för en del av månaden

