BILDNINGSNÄMNDEN I NÄRPES

NÄRPES 10.2.2020

Bästa föräldrar!
För fastställande av Er dagvårdsavgift ber vi er vänligen att lämna in era
inkomstuppgifter direkt till: kanslisten Pia Juslin, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes inom
en månad från att dagvården inletts.

En högsta avgift kan fastställas om inte familjens inkomster lämnas in i tid.
Inlämnade inkomstuppgifter som ligger till grund för fastställandet av
dagvårdsavgiften gäller t.o.m. 31.8.
Avgifterna räknas årligen om från 1.9. Brev om att nya inkomstuppgifter skall lämnas in
sänds ut till alla vårdnadshavare under våren. Vårdnadshavarna ansvarar själva för att
adressuppgifterna är korrekta.
Redan fastställda dagvårdsavgifter justeras från början av den månad då
vårdnadshavarna lämnat in nya uppgifter endast ifall att inkomsterna för familjen
antingen minskat eller ökat med minst 10% från de tidigare inlämnade uppgifterna.
Är minskningen eller ökningen mindre än 10% räknas avgiften inte om under pågående
verksamhetsår utan förändringen beaktas först vid den årliga justeringen av avgifterna.
För egenföretagare vars dagv.avg. räknas på basen av senast verkställda beskattn.beslut
kan avgiften enbart räknas om när nytt beskattn.beslut fastställts för samtliga
vårdnadshavare vid årsskiftet.
Vårdnadshavarna ansvarar själva för att korrekta uppgifter lämnas in i tid.

Om det vid kontroll konstateras att avgiften fastställts på basen av felaktiga
uppgifter från vårdnadshavarna kan avgiften rättas retroaktivt för högst ett år.

Ett uppgjort avtal om dagvårdstimmar/månad skall gälla minst två månader i följd innan ett
nytt avtal om ändrat timbehov kan göras. Undantag görs enbart ifall behovet av timmar
ökar p.g.a vårdnadshavarnas ökade arbetstimmar och då skall det ökade avtalet gälla för
minst två månader i följd.
Vid ett minskat behov av vårdtimmar ändras avtalet först efter att det föregående avtalet
gällt minst två månader i följd.

Då barnet på grund av sin sjukdom är borta från dagvården 11 verksamhetsdagar
eller mera under en månad debiteras halva månadsavgiften. Ingen avgift debiteras om
barnet är frånvarande p.g.a. sjukdom en hel månad.
Då barnet är borta p.g.a. annan orsak än sjukdom en hel månad debiteras halva
månadsavgiften. För övrigt debiteras alltid full avgift.
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Förskolebarn (6-åringar) som är i morgon- och eftermiddagsvård har rätt att
vara i heldagsvård under höst-, jul- och sportlov utan att avgiften ändras.
Under sommarlov gäller avgift enligt uppgjort behov av vårdtimmar/månad.
Ifall barnet är i dagvård i augusti innan förskolan börjar är avgiften för hela augusti
enligt det inom dagvården uppgjorda avtalet om timmar/månad. Avgiften
för morgon- och eftermiddagsvård börjar då räknas först från september.

Fastställande av dagvårdsavgiften sker enligt Lagen om klientavgifter inom
småbarnspedagogiken 1503/2016.
Den högsta månadsavgiften är 289 euro och den lägsta avgiften som debiteras är 27 euro.
För det andra barnet i familjen som är i dagvård bestäms en avgift som är högst 50% av
avgiften för det yngsta barnet. Dagvårdsavgifterna för övriga syskon fastställs som hittills
(20 % av avgiften för det yngsta barnet).

Avgiftsprocentsatserna och minimibrutto inkomstgränserna är följande från 1.8.2018.
Familjens Minimibrutto- Avgiftsprocent
storlek
inkomstgräns
2
2 102 euro
10,70
3
2 713 euro
10,70
4
3 080 euro
10,70
5
3 447 euro
10,70
6
3 813 euro
10,70
Om familjen består av fler än sex personer höjs den inkomstgräns som ligger till grund för
avgiften med 142 euro för varje följande minderårigt barn i familjen.
Exempel på uträkning av dagvårdsavgift
Familjens storlek är 3 personer.
Minimibruttoinkomstgräns/mån= 2713 euro.
Från familjens genomsnittliga månadsinkomst, t.ex. 3 138 euro subtraheras 2713 euro.
Multiplicera det återstående talet med avgiftsprocents andel 10,70 %. ( 3 138- 2713 = 425
x 0,107 = 45,48 ) Avgiften för 150h eller mera/månad blir 45,00 euro.
Ni kan också på blanketten inkomstutredning för fastställande av dagvårdsavgift
kryssa för godkännande av högsta avgift. Högsta avgiften enligt avtalade
vårdtimmar/månad är enligt följande från 1.8.2018:
Max 60h/mån = 50% av heltidsavgift = 145€/månad
Max 86h/mån = 60% av heltidsavgift = 173€/månad
Max 115h/mån = 70% av heltidsavgift = 202€/månad
Max 149h/mån = 85% av heltidsavgift = 246€/månad
150h eller mera/mån= 100% av heltidsavgift = 289€/månad
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Om ni godkänner högsta avgift behöver ni inte lämna in era inkomstuppgifter, utan
enbart ifylld och undertecknad blankett om inkomstutredning för fastställande av
dagvårdsavgift.
Beroende på antalet familjemedlemmar och föräldrarnas bruttomånadsinkomster är
gränsen för högsta avgift enligt följande:
Familjens storlek
2 personer
3 personer
4 personer
5 personer
6 personer

Bruttomånadsinkomst
4 810€
5 410€
5 780€
6 145€
6 510€

Vänligen kontakta dagvårdskanslist Pia Juslin tel. 0401600621 eller pia.juslin@narpes.fi
om ni har frågor!
Med vänliga hälsningar Ann-Christin Häggblom, chef för småbarnspedagogiken
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