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Den nya lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken trädde i kraft den 1
januari 2018.
Riksdagen har den 8 december 2017 godkänt en ändring av lagen om klientavgifter
inom småbarnspedagogiken. Klientavgifterna för småbarnspedagogiken sjunker
fr.o.m. januari 2018. Avgifterna för små- och medelinkomsttagare sjunker och
syskonrabatten för det andra barnet är framöver 50 procent i stället för nuvarande
10.
Riksdagen anser att småbarnspedagogisk verksamhet av hög kvalitet har en positiv
effekt på barnets uppväxt och utveckling. Småbarnspedagogiken jämnar ut de
utgångspunkter barnen kommer ifrån och minskar på ett förebyggande sätt
ojämlikhet. Sänkta avgifter inom småbarnspedagogiken underlättar familjernas
ekonomiska situation. De sänkta avgifterna höjer incitamenten för arbete, förbättrar
familjernas ekonomiska situation och möjliggör att fler barn deltar i
småbarnspedagogiken.
Alla familjers inkomstgränser höjs.
Klientavgifterna sänks i synnerhet för familjer med små och medelstora inkomster.
De största avgiftsnedsättningarna riktar sig till familjer med flera barn. Avgiften för
det äldre barnet sjunker. Avgiften är högst 50 procent av avgiften för det yngsta
barnet, dvs. högst 145 euro. Syskonrabatten för de följande barnen är fortfarande
80 procent av avgiften för det yngsta barnet, dvs. högst 58 euro.
Avgifterna bestäms utifrån familjens inkomster och storlek samt den tid barnet deltar
i småbarnspedagogiken. Även de inkomster som ska beaktas som grund för
bestämmandet av avgiften förblir oförändrade. Den högsta avgiften för
småbarnspedagogik är även framöver 290 euro i månaden. Inte heller den lägsta
avgiften ändras, dvs. avgifter under 27 euro tas inte ut. Lagen om klientavgifter
reglerar maximiavgiften, kommunerna kan även besluta om lägre avgifter.
Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2018.

Dessutom görs den sedvanliga indexjusteringen som i princip görs vart annat år. I
och med indexjusteringen som görs i början av augusti 2018 med stöd av
klientavgiftslagen är maximiavgiften för småbarnspedagogik 289 euro och den
lägsta avgiften som tas ut 27 euro. Avgiften för det äldre barnet är högst 50 procent
av avgiften för det yngsta barnet, dvs. högst 145 euro. Avgiften för de följande
barnen är 20 procent av avgiften för det yngsta barnet.

Inkomstgränserna och maximiavgifterna indexjusteras med två års intervaller.
Antal personer
i familjen
2
3
4
5
6

Inkomstgräns
1.1.2018
€/mån
2 050
2 646
3 003
3 361
3 718

Avgiftsprocent
1.1.2018
10,7 %
10,7 %
10,7 %
10,7 %
10,7 %

Inkomstgräns
1.8.2018
€/mån
2 012
2 713
3 080
3 447
3 813

Avgiftsprocent
1.8.2018
€/mån
10,7 %
10,7 %
10,7 %
10,7 %
10,7 %

Inkomstgränsen för familjer med över sex personer höjs för varje följande barn med
138 euro (1.1.2018) och 142 euro (1.8.2018).

