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Avgiftsinfo från och med augusti 2021 

Småbarnspedagogik och morgon- och eftermiddagsverksamhet 

Avgiften för småbarnspedagogik fastställs tillsvidare. Avgiften justeras dock om inkomsterna på grund 

av arbetsbyte, permittering eller dylikt höjs eller sänks väsentligt (+ - 5 %), eller om behovet av 

småbarnspedagogik ändras. Föräldrarna bör själva meddela eventuella inkomstförändringar för att 

avgiften ska kunna justeras.  

Fastställande av avgiften 

Avgiften är en månadsavgift. Familjebegreppet är grunden för avgiften. Då familjens storlek fastställs, 

beaktas de personer som har ett gemensamt hushåll och lever i ett samboförhållande eller äktenskap 

samt deras minderåriga barn som bor i samma hushåll. Avgiften bestäms utgående från familjens 

storlek som en avgiftsprocent av familjens månadsinkomster till den del de överstiger den lägsta 

inkomstgränsen. På inkomstuppgifterna läggs 5 % för semesterpenning. 

Högsta avgift debiteras ifall vårdnadshavare inte uppgett inkomstuppgifter inom utsatt tid. 

 

I lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1052/2020) föreskrivs om de avgifter som 

tas ut för kommunalt ordnad småbarnspedagogik. Indexjusteringar av klientavgifterna och 

inkomstgränserna görs vartannat år. Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken är bundna till index 

med stöd av 16§ 2 mom. i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016). 

Indexjusteringar görs vartannat år. Från 1.8.2020 är maximiavgiften för småbarnspedagogik för 

familjens yngsta barn 288 euro/mån och den lägsta avgiften som tas ut är 27 euro/mån. Avgiften för 

det andra barnet är högst 40 procent av avgiften för det yngsta barnet, dvs. högst 115 euro. För varje 

följande barn är avgiften 20 procent av avgiften för det yngsta barnet.  

Inkomstgränser och avgiftsprocenter från 01.08.2021 

Antal personer i familjen   Inkomstgräns 1.8.2021 euro/mån Avgiftsprocent 1.8.2021 

2   2 798 10,7 % 

3   3610 10,7 % 

4   4099 10,7 % 

5   4588 10,7 % 

6   5075 10,7 % 

Om familjen består av fler än sex personer, höjs den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften 

med 189 euro för varje följande minderårigt barn i familjen.  

Timbaserat avgiftssystem 

Det timbaserade avgiftssystemet som används på daghemmen styrs utgående från det behov av 

timmar/månad som avtalats om. Ifall timgränsen per månad överskrids tas avgift enligt följande 

avgiftsklass.  

Timgränserna som ligger till grund för varje barns vårdavtal och fakturering i Korsnäs kommun är 

följande (Bildningsnämnden i Korsnäs § 50/2017) 

Max 60h/mån  1-14h/vecka  50% av den beräknade heltidsavgiften 

Max 86h/mån  15-20h/vecka  60% av den beräknade heltidsavgiften 

Max 115h/mån 21-27h/vecka  70% av den beräknade heltidsavgiften 

Max 149h/mån 28-34h/vecka  85% av den beräknade heltidsavgiften 

Mera än 149 h/mån  minst 35h/vecka 100% av den beräknade heltidsavgiften 
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Avgiften för förskoleelevers dagvård före och efter förskolan 

Avgiften beräknas utgående från familjens inkomster 

0-3 h/dag 50 % av heltidsavgift 

3-5 h/dag 60 % av heltidsavgift 

över 5 h/dag 100 % av heltidsavgift 

 

Avgiften för skolelevers morgon- och eftermiddagsverksamhet  

0-3 h/dag 80 euro/månad 

Högst 4 h/dag 100 euro/månad  

Högst 5 h/dag 140 euro/månad 

över 5 h/dag 160 euro/ månad 

 

För skolelever i behov av dagvård under skollov uppbärs en avgift för tillfällig dagvård utöver den 

normala avgiften. Om en skolelev i åk 1-2  har behov av dagvård under den tid i juni, juli och 

augusti då eftis-verksamheten håller stängt, kan vård erbjudas vid daghem förutsatt att lediga 

platser finns. Vårdnadshavare lämnar in en ansökan om dagvård samt en utredning över 

inkomster. Barnet och dess vårdnadshavare har dock ingen subjektiv rätt till morgon- och 

eftermiddagsvård under sommarperioden. 

Tillfällig dagvård 
Tillfällig dagvård ges enligt behov om lediga platser finns. Tillfällig dagvård (max 5 dagar) efter 

varandra, varefter månadsavgift fastställs. För denna dagvård uppbärs en avgift om 17 euro/dag för 

heldag och 10 euro/dag för halvdag (högst 5 h/dag) 

 

Frånvaro 

Avgift uppbärs också för tillfälliga frånvarodagar. 

➢ Avgiften är 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. 

 

OBSERVERA att dagvårdsplatsernas uppsägningstid är 30 dagar. Uppsägning av dagvårdsplats 

görs skriftligt till ledaren för småbarnspedagogik. Blankett ”Uppsägning av dagvårdsplats” finns på 

hemsidan.  

Juli månad är avgiftsfri månad för barn som har tillsvidare plats, dvs. för dem som betalt avgift för 11 

månader och således varit i vård 11 månader. Dock uppbärs avgift på 12 månader om barnet inte varit 

frånvarande minst 21 verksamhetsdagar under året. Sjukfrånvaro beaktas inte som sådan frånvaro. 

 

Öppethållningstider 
Daghemmen håller i regel öppet kl. 07.00 – 17.00, då behov finns även från kl. 06.30.  

Överenskommen vårdtid bör hållas. 

 

Daghemsföreståndare Emma Häggblom 

050-5015587 


