	
  

Till vårdnadshavare med barn i dagvård
Dagvårdsavgiften bestäms tillsvidare. Avgiften justeras dock om inkomsterna på
grund av arbetsbyte, permittering eller dylikt höjs eller sänks väsentligt (+ - 5 %),
eller om vårdbehovet ändras. Föräldrarna bör själva meddela eventuella
inkomstförändringar så att avgiften kan justeras.
Hur fastställs avgiften?
Avgiften är en månadsavgift. Familjebegreppet är grunden för barnens
dagvårdsavgift. Till familjen räknas föräldrar eller andra vårdnadshavare samt
minderåriga som bor tillsammans med dem i samma hushåll.
Månadsavgiften bestäms utgående från familjens storlek som en avgiftsprocent av
familjens månadsinkomster till den del de överstiger den lägsta inkomstgränsen. Till
inkomstuppgifterna läggs 5 % för semesterpenning.
Nya avgifter gäller från 1.8.2014 enligt lagen om ändring av 7 a § lagen om
klientavgifter inom social- och hälsovården.
De nya inkomstgränserna är följande:
Familjens Storlek Personer
2

Inkomstgräns EUR/mån
1355 € / månad

Högsta avgifts- procent
11,5 %

3
4

1671 € / månad
1983 € / månad

9,4 %
7,9 %

5
6

2116 € / månad
2248 € / månad

7,9 %
7,9 %

Om familjen består av fler än sex personer höjs den inkomstgräns som ligger till
grund för avgiften fr.o.m. 1.8.2014 med 133 euro för varje följande minderårigt barn i
familjen.
Den högsta månadsavgiften för heldagsvård av familjens yngsta barn är 283 euro
fr.o.m. 01.08.2014. För det näst yngsta barnet i samma familj är den högsta
dagvårdsavgiften 255 euro i månaden. Den lägsta månatliga avgiften är 26 euro. För
tredje barnet och varje följande barn är avgiften 20 % av avgiften för det yngsta
barnet.
Korsnäs kommun har beslutat att avgiften för halvdagsvård, högst 5 h/dag, är 60 %
av heldagsavgiften. Bildningsnämnden i Korsnäs beslöt 6.2.2014 att en syskonrabatt
på 10 % för andra barnet ges fastän familjen inte betalar högsta avgiften för yngsta
barnet. Som familjens första barn betraktas alltid det yngsta barnet som får dagvård.
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Avgiften för förskolebarns morgon- och eftermiddagsvård:
Avgift för förskoleelevernas morgon- och eftermiddagsvård debiteras enligt
följande:
•
•
•

0-3h/dag – 50 % av heldagsavgift
3-5h/dag – 60 % av heldagsavgift
över 5h/dag – 100 % av heldagsavgift

Avgiften för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet debiteras
enligt följande:
•
•
•
•

0-3h/dag – 60euro/månad
Högst 4h/dag – 80 euro/månad
Högst 5h/dag – 100 euro/månad
Över 5h/dag – 120 euro/månad

Frånvaro
Månadsavgift uppbärs också för tillfälliga frånvarodagar.
•
•

•
•

I avgift uppbärs hälften av månadsavgiften om barnet p.g.a. sjukdom är borta
från dagvården mera än tio dagar per kalendermånad.
Ingen avgift uppbärs om barnet p.g.a. sjukdom varit borta alla dagar i en
kalendermånad.
Om barnet av annan orsak varit frånvarande en del av månaden uppbärs full
månadsavgift
Om barnet av annan orsak varit frånvarande en hel kalendermånad uppbärs
hälften av månadsavgiften.

Högsta avgift debiteras ifall vårdnadshavare inte inom 2 månader efter det att
dagvård beviljats inlämnat inkomstuppgifter. Vet man att man kommer i högsta
avgiftsklass och accepterar detta meddelar man det och inkomstuppgifter behöver
ej inlämnas.
Månatlig avgiftsuträkning
Vid den månatliga avgiftsuträkningen utgår man inom familjedagvården från
familjedagvårdarnas arbetsperiodsrapporter, som föräldrarna kontrollerat och
undertecknat. På daghemmen utgår man från dagboksanteckningarna då avgiften
räknas ut.
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Avgift när kommunal dagvård inleds eller avslutas
Börjar eller upphör dagvården mitt under en månad uppbärs dagavgift, som är
månadsavgiften delad med 21 dagar och multiplicerad med vårddagarnas antal.
OBSERVERA att dagvårdsplatsernas uppsägningstid är 30 dagar. Uppsägning av

dagvårdsplats görs skriftligt till barnomsorgsledaren.
Juli månad är avgiftsfri månad för barn som har ordinarie plats, dvs. för dem som
betalt avgift för 11 månader och således varit i vård 11 månader. Avgift på 12
månader uppbärs om barnet inte varit frånvarande minst 21 verksamhetsdagar
under året. Sjukfrånvaro beaktas inte som sådan frånvaro.

Föräldrar med oregelbunden arbetstid
Om ett barn fortgående är i dagvård endast en del av månaden, uppbärs en lägre
månadsavgift. Månadsavgiften som bestäms enligt inkomsten, divideras med 21
och multipliceras med antalet vårddagar i medeltal.
Öppethållningstider
Daghemmen hålls öppet kl. 07 – 17, men p.g.a. föräldrarnas arbete vissa dagar även
kl. 06.30 – 17. Övriga vårdtider ordnas inom familjedagvården. Överenskommen
vårdtid bör hållas.
Tillfällig dagvård
Tillfällig dagvård ges enligt behov, om lediga platser finns hos familjedagvårdare
eller på daghem. Tillfällig dagvård (max 5 dagar) efter varandra, varefter
månadsavgift fastställs. För denna dagvård uppbärs en avgift om 14 euro/dag för
heldag och 9 euro/dag för halvdag.
På frågor angående dagvård och avgifter svarar Barnomsorgsledare Birgitta
Blomqvist.

Birgitta Blomqvist, barnomsorgsledare
E-post: birgitta.blomqvist@korsnas.fi
Tel. +358 (0) 3479 146
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