TILL FÖRÄLDRAR SOM HAR BARN I KOMMUNAL DAGVÅRD under verksamhetsåret 2020-21

Dagvårdsavgiften justeras fr.om. 1.8.2020 enligt Undervisnings- och kulturministeriets indexjustering. Högsta avgiften är därmed
288 euro/mån (tidigare 289 €) och lägsta avgift som debiteras är 27 euro/mån.

Samtidigt som denna justering, genomför vi nu den årliga inkomstutredningen av familjens inkomster för att justera
dagvårdsavgiften.

Utbildningsnämnden förbehåller sig rätten att kontrollera uppgifternas riktighet. Om det vid kontroll konstateras att avgiften
fastställts på basen av felaktiga uppgifter från vårdnadshavarna kan avgiften rättas retroaktivt för högst ett år.

Uppgifterna bör inlämnas senast 28 / 8 2020

De som inte inlämnar inkomstuppgifter innan utsatt datum, godkänner högsta avgiften dvs. 288 euro/mån.

Ett uppgjort avtal om antalet dagvårdsdagar/månad skall gälla minst två månader i följd innan ett nytt avtal om ändrat behov av
vårddagar kan göras. Undantag görs enbart ifall behovet ökar p.g.a. vårdnadshavares ökade arbetsdagar.
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Avgiftsprocentsatserna och minimibrutto inkomstgränserna är följande fr.o.m. 1.8.2020:
Antal
personer i

Minimi Inkomstgräns 1.8.2020

Avgiftsprocent

familjen

euro/mån

1.8.2020

2

2 136

10,7 %

3

2756

10,7 %

4

3 129

10,7 %

5

3 502

10,7 %

6

3 874

10,7 %

Om familjen består av fler än sex personer höjs den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften med 144 € för
varje följande minderårigt barn i familjen.

Exempel på uträkning av dagvårdsavgift
Familjens storlek är 3 personer.
Minimibruttoinkomstgräns/mån: 2756 €
Familjens bruttoinkomster är t.ex. 3138 €
3138 – 2756 = 382 x 0,017 (10 %) = 40,87 €/mån i avgift

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:
4823 €
5443 €
5816 €
6189 €
6561 €

INKOMSTUTREDNING FÖR FASTSTÄLLANDE AV DAGVÅRDSAVGIFT

Ankomstdatum:

Om ni godkänner högsta dagvårdsavgift kryssa i följande ruta, fyll i personuppgifterna,
underteckna och returnera blanketten

Jag/Vi godkänner högsta dagvårdsavgiften (inga inkomstuppgifter behöver då lämnas in)

Barnets namn:____________________________________________
Vår adress: ______________________________________________
I vårt hushåll finns också syskon, namn på syskonen:___________________________________________

Om inkomstutredningen inte returneras inom utsatt tid faktureras högsta avgift.

Bifoga följande inkomstuppgifter för vårdnadshavare/make/maka/sambo/partner som gäller Er familj:

OBS! Alla bifogar beskattningsbeslut + specifikationsdel för år 2019!

Löneinkomster

-

Löneinkomster tas direkt från inkomstregistret, inga löneintyg behöver lämnas in

Företag, jordbruk

-

Senast fastställda resultat- och balansräkning där privatuttag framkommer

Skogsbruk

-

Fyll i totalt antal hektar skog, samt bifoga beskattningsbeslutets specifikationsdel
______ hektar skog (vårdnadshavare 1) ______ hektar (vårdnadshavare 2)

Kapitalinkomster

-

Hyresinkomster / dividender / ränteinkomster etc.

Social förmån

-

Beslut om flexibel vårdpenning, partiell vårdpenning,
Sjukdag-, moderskaps- och föräldrapenning.
Arbetslöshets- och jämkad dagpenning, pensioner
Studiestöd

Övriga inkomster

-

Underhållsbidrag/underhållstöd (kopia av beslut)
Arvoden
Annat vad _________________________________

Jag försäkrar att givna uppgifter är riktiga och samtycker till att uppgifterna granskas

Datum & plats _________________

__________________________________________
Underskrift

