
Eckerö kommun       Utredning över inkomster för barn- 

Södra Överbyvägen 8                                omsorgsavgift                                                                                                                                                                                                               
22270 Eckerö                                                                                                                                                                         

                                Tel. (018) 32 930 (växeln)  

                                info@eckero.ax  www.eckero.ax             

 
Blanketten lämnas in till kommunkansliet på Södra Överbyvägen 8. 

Vårdnadshavare I 

För- och efternamn Personbeteckning 

Adress Postnummer- och ort 
 

Telefon E-post 

 

Vårdnadshavare II 

För- och efternamn Personbeteckning 

Adress Postnummer- och ort 
 

Telefon E-post 

 

Familjens/hushållets storlek: ______ antal personer 

 

Barnets/barnens namn Personbeteckning Dagvårdsplats/avdelning 

   

   

   

 

 Lämnar inte in begärda inkomstuppgifter / accepterar maxavgift. 

 Godkänner att Eckerö kommun tar ut nödvändiga underlag från inkomstregistret, skatteverket för uträkning av          

barnomsorgsavgiften. 

 

OBS! 

 

 Beskattningsbeslutet måste fortsättningsvis lämnas in om man inte accepterar maxavgift. 

 Vid ej inlämnade inkomstuppgifter eller blankett över inkomstutredning uppbärs maxavgift.  

 Nyinflyttade/övriga, som inte har inkomst i Finland eller annat land de senaste 6 månaderna, måste 

lämna in lönespecifikation. 

 

Maxavgifterna för år 2023 är enligt följande: 

 

 Heltidsplats (över 35h/vecka upp till 40h/vecka i medeltal) – maxavgift 240 €/månad. 

 Halvtidsplats (över 25h/vecka upp till 35h/vecka i medeltal) – maxavgift 192 €/månad. 

 Deltidsplats (upp till 25h/vecka i medeltal) – maxavgift 144 €/månad. 

 

Jag försäkrar att uppgifterna ovan är riktiga   

Ort och datum  Sökandens underskrift  Medsökandens underskrift  
  

 

Vid inlämning av denna blankett ger jag mitt samtycke till att personuppgifterna sparas i enlighet med 

Eckerö kommuns personuppgiftspolicy. 

mailto:info@eckero.ax
http://www.eckero.ax/


Barnomsorgsavgifter från 1.1.2023  
 

Månadsavgift  
Barnens individuella månadsavgift räknas ut som en % av familjens bruttoinkomst och  
beroende på familjens storlek. Från familjens bruttoinkomst dras nedre inkomstgränsen av  
(se tabell nedan) och familjens avgift beräknas enligt tabellens procentsats.  
 
Avgiften ska justeras om familjens sammanlagda inkomster ändras med minst 10 % eller om familjeförhållandet 
ändras. Avgiften fastställs från första inskolningsdag och för ett verksamhetsår i taget men uppbäres för högst 11 
månader. Juli månad är avgiftsfri, undantag dock för tillfällig barnomsorgsplats eller om barnet är i barnomsorg under 
verksamhetsårets alla månader. För barn med skoluppskov uppbärs ingen avgift under uppskovsåret.  
 
Fastställande av avgift 
Då avgiften fastställs beaktas familjens alla fortlöpande och skattefria inkomster, även barnets/barnens inkomster, 
enligt Landskapslag (2020:32) om barnomsorg och grundskola 25 §.  
 
Beskattningsbeslut över senast fastställd beskattning skall bifogas inkomstintygen.  
Då uppgifterna om semesterpenningens storlek saknas på löneintyget beaktas en semester-penning motsvarande 
5% av lönen.  
 
Inkomst som inte räknas  
Barnbidrag, vårdbidrag för barn, bostadsbidrag, handikapp/- vårdbidrag, vårdbidrag för pensionstagare, 
barnförhöjning enligt föräldrapenningsledighet, sjuk- och hälsovårdskostnader som betalas med stöd av 
olycksfallsförsäkring, stöd för fullgörande av tjänstgöring enligt militärunderstödslagen, studiestöd, stöd för 
sysselsättningsfrämjande utbildning, stipendier och övriga understöd som betalas för studier eller annan 
behörighetshöjande verksamhet, när-ståendevårdsstöd och hemvårdsstöd samt familjevårdararvode.  
Som inkomstavdrag räknas underhållsbidrag som familjen betalar.  
 
Inlämnande av uppgifter  
Uppgifter om familjens inkomst skall lämnas till kommunens kansli eller till barnomsorgen senast inom samma 
månad barnet börjar i barnomsorgen.  
För barn som redan finns i barnomsorgen bör föräldrarna lämna in nya löneintyg senast 15.8 varje år, om ej annat 
meddelats, då ny avgift fastställs från 1.1.  
Ifall familjen väljer att inte lämna utredning om sina inkomster och beskattningsintyg debiteras automatiskt högsta 
avgiften.  
 
Familjestorlek  
Till familjen hör den eller de vårdnadshavare som bor med barnet. Till familjen hör även den som vårdnadshavaren 
stadigvarande i äktenskap, registrerat partnerskap eller under äktenskapsliknande former har gemensamt hushåll 
med och som inte är barnets vårdnadshavare. Till familjen hör även de barn för vilka dessa är underhållsskyldiga om 
de bor i samma hushåll. 
 
Uträkning av avgift 

Familjestorlek Inkomstgräns €/månad Högsta 
avgiftsprocent 

Inkomst som ger 
maxavgift 

Inkomst som ger 
minimiavgift 

7 personer 
8 personer 
9 personer 
10 personer 
11 personer 

 

1248,00 € 
1456,00 € 
1664,00 € 
1872,00 € 
2080,00 € 

11,5 % 
9,5 % 
8,0 % 
8,0 % 
8,0 % 

3334,96 € 
3982,32 € 
4664,00 € 
4872,00 € 
5080,00 € 

1421,91 € 
1666,53 € 
1914,00 € 
2122,00 € 
2330,00 € 



 

Olika platstyper och månadsavgifter  
 
Heltidsplats (över 35 timmar i medeltal per vecka dock maximalt 10 timmar per dag eller maximalt 
200 timmar per 4 veckor)  

- maximiavgift per barn på heltid är 240 €.  

- syskonrabatt om 10 % för barn 2, 80 % för barn 3 osv.  

- i kombination med förundervisningsplats betalas 60 % av heltidsavgift.  

- utjämningstiden för heltidsplats är 4 veckor.  
 
Deltidsplats (över 25 timmar samt maximalt 35 timmar i medeltal per vecka)  
För deltidsplats tas en avgift som är lägre än avgiften för heltidsplats enligt följande:  

- avgiften uppbärs enligt 80 % av familjens månadsavgift för heltidsplats.  

- maximiavgift per barn på deltid är 192 €.  

- syskonrabatt om 10 % för barn 2, 80 % för barn 3 osv.  

- i kombination med förundervisningsplats betalas 40 % av deltidsavgift.  

- utjämningstiden för deltidsplats är 4 veckor.  
 
Halvtidsplats (upp till maximalt 25 timmar i medeltal per vecka)  
För deltidsplats tas en avgift som är lägre än avgiften för heltidsplats och deltidsplats enligt följande:  

- avgiften uppbärs enligt 60 % av familjens månadsavgift för heltidsplats.  

- maximiavgift per barn på halvtid är 144 €.  

- syskonrabatt om 10 % för barn 2, 80 % för barn 3 osv.  

- i kombination med förundervisningsplats betalas 20 % av halvtidsavgift.  

- utjämningstiden för halvtidsplats är 4 veckor.  
 
Förundervisningsplats (minst 4 timmar per läsårets arbetsdag, totalt ca 760 förunder-
visningstimmar per läsår)  
Erbjuds under året före läropliktens inledning. Förundervisningen är avgiftsfri och kan kombineras med 
ovanstående platstyper. 
Gäller under perioden 16.8 till 8.6.  
 
Frånvaro  
Avgift betalas för frånvarodagar, dock sänks avgiften med 50 % om barnet p.g.a. sjuk-dom 

sammanhängande och med läkarintyg är frånvarande minst 11 dagar. Om sjuk-frånvaron går över 

månadsskiftet sänks avgiften endast för en månad. Om barnet sammanhängande är frånvarande minst 

20 verksamhetsdagar utöver juli månad under perioden maj-september, och meddelar om detta senast i 

april, får familjen en extra avgiftsfri månad. Då ett vårdförhållande börjar eller slutar mitt i en månad 

betalas enligt verksamhetsdagar, divisor 20. 

Uppsägning av plats skall göras skriftligen senast 1 månad innan behovet av barnomsorgsplats upphör.  
 
Ändring av avgift Ifall familjens inkomster ändras väsentligt, minst 10 % och/eller varaktigt under året 

kan avgiften justeras mitt under perioden. 

 

 
Barnomsorgsledare Axel Söderback 

0457 530 1320, axel.soderback@eckero.ax 

 

Daghemsföreståndare Gun Sivén 

018 364 040, gun.siven@eckero.ax 

 

Byråsekreterare Berit Metsik 

018 329 326, berit.metsik@eckero.ax  

 

mailto:axel.soderback@eckero.ax
mailto:gun.siven@eckero.ax
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Eckerö kommun      Utredning över företagsinkomster 
Södra Överbyvägen 8                                                                                                                                                                                                                                              
22270 Eckerö                                                                                                                                                                         

Tel. (018) 32 930 (växeln)  

                            info@eckero.ax  www.eckero.ax      
 

Företag 

Företagets namn enligt handelsregistret eller näringsmeddelande 

FO-nummer: 

Företagets verksamhetsområde 
 

Företagsform 

 privat affärs- eller yrkesutövare 

 öppet bolag 

 kommanditbolag 

 aktiebolag 

 annat, i så fall vad? ________________________ 

 
 

 

Företagets ägarförhållanden 

Aktieägarnas eller 
bolagsmännens namn 

Ställning i företaget Ägarprocent 

   

   

   

   

 

Företagsverksamhetens omfattning 

Företagsverksamheten är      huvudsyssla      bisyssla 

 

Maken/makan/sambon/partnern arbetar i företaget      ja      nej 

 
Antalet familjemedlemmar som arbetar i företaget     _____ st 
 
Antal arbetstagare i företaget     _____ st 
 
Företagets omsättning/årsförsäljning     __________ € 
 
Högsta lön åt underlydande     __________ € 
 
Företagets beskattningsbara inkomst och ören de två senaste åren: 
 
År   _____     År   _____     Skatteören 
 
_________   _________    _________ 
 

mailto:info@eckero.ax
http://www.eckero.ax/


 

Löneinkomst som erhålls från företagets 
 
Sökanden:     __________ €/mån     make/maka/sambo/partner:     __________ €/mån 
 
Övriga familjemedlemmar:     __________ €/mån 
 
Privatuttagens belopp föregående år:     __________ € 
 
Räkenskapsperiodens vinst + de direkta skatterna:     __________ + __________ = __________ 
 
Företagarens egen uppskattning av den brutto månadsinkomst företagarens familj åtnjuter av företaget eller 
yrkesutövningen:     __________ € 
 

 

Jag försäkrar att uppgifterna ovan är riktiga   

Ort och datum  Sökandens underskrift  Medsökandens underskrift  
  

 

Vid inlämning av denna blankett ger jag mitt samtycke till att Eckerö kommun kontrollerar och 

begär ut nödvändiga underlag från bland annat inkomstregistret, FPA, skattemyndigheten och 

eventuellt svenska pensionsmyndigheten. Personuppgifterna sparas i enlighet med Eckerö 

kommuns personuppgiftspolicy. 


