
Fastställande av barnomsorgsavgift 
 
Träder i kraft 01/09 2016. 
 
För fastställande av barnomsorgsavgiften bör familjen årligen inlämna intyg över månadsinkomsten. 
Beskattningsintyg över den senast fastställda beskattningen skall lämnas av alla familjer. 
 
Om man inte lämnar in intyg eller om intygen är ofullständigt ifyllda debiteras högsta 
barnomsorgsavgift. 
 
Barnomsorgsavgiften fastställs på basen av familjens sammanlagda bruttomånadsinkomster. 
Som inkomst räknas: 

1) Barnets inkomst. 
2) Barnets sammanlevande vårdnadshavares inkomst. 
3) Inkomst för sammanboende med vårdnadshavaren i äktenskap eller äktenskapsliknande eller 

stadigvarande form i gemensamt hushåll, även om denne inte är barnets vårdnadshavare. 
 
Som inkomst räknas inte: 
1) Barnbidrag. 
2) Handikappbidrag, vårdbidrag och vårdbidrag för pensionstagare. 
3) Barnförhöjning enligt folkpensionslagstiftningen. 
4) Bostadsbidrag. 
5) Sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring. 
6) Militärunderstöd. 
7) Studiestöd. 
8) Stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning enligt landskapslagen om 
sysselsättningsfrämjande utbildning. 
9) Ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och 
rehabiliteringspenningförmåner. 
10) Sysselsättningsstöd enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet. 
11) Stipendier och andra understöd som utbetalas för studier, praktik eller annan behörighetshöjande 
verksamhet. 
12) Stöd för närståendevård. 
13) Stöd för vård av barn i hemmet. 
 

Justering av avgift 
 
Ifall familjens inkomster ändras varaktigt med 10%-enheter eller mer under året ska 
barnomsorgsavgiften justeras mitt under verksamhetsåret. 
 

Rättelseyrkande 
 
Anmälan om missnöje med fastställd barnomsorgsavgift skall senast 14 dagar efter delfåendet lämnas 
in till kansliet. 
 
Barnomsorgsavgifterna baserar sig på bestämmelserna i barnomsorgslagen för landkapet Åland (ÅFS 
86/2011) samt på beslut tagna av styrelsen för Waldorf Åland r.f. 



Principer för uppbärande av barnomsorgsavgift. 
 
Träder i kraft 01/09 2016. 
 
Undantag: 

1) Om barnet är frånvarande p.g.a. sjukdom minst 10 sammanhängande verksamhetsdagar under 
en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift för denna månad. 

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

3) Från veckan efter midsommar till 31/07 uppbärs ingen månadsavgift om man inte utnyttjar 
barnomsorgsplats. 

4) För barn med skoluppskov uppbärs ingen avgift under uppskovsåret. 
5) Minimiavgift är 50€/månad. 
6) Om barnomsorgen börjar mitt under en månad betalas enligt antalet inskrivningdagar, 

inskolningen är avgiftsfri. 
7) Det är 1 månads uppsägningstid för barnomsorgsplats. 

 

Barnomsorgsavgifterna fr.o.m. 01/09 2016. 
 

Familjestorlek Nedre inkomstgräns 
€/mån 

Avgifts-% (räknas på 
överstigande del). 

Inkomst som ger 
maxavgift - 230€. 

2 personer 1200,- 11,5 % 3200,- 

3 personer 1400,- 9,4 % 3846,81 

4 personer 1600,- 7,9 % 4511,39 

5 personer 1800,- 7,9 % 4711,39 

6 personer 2000,- 7,9 % 4911,39 

 
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. 
 
Maxavgift: 230€ för heltid (från 25h/vecka) 
  138€ för halvtid (till 25h/vecka) 
 
Vårdnadshavare som inte klarar av att hålla de avtalade tiderna för halvtidsplats, faktureras 
automatiskt enligt heltidsplats för ifrågavarande månad. 
 
Syskonförtur till platser på barnträdgården i mån av plats. 
 
Syskonrabatt enligt följande: 

– Barn ett 100% 
– Barn två 70% 


