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Bilaga 2 till föredragningslistan

Principerna för halvering av klientavgiften för eftermiddagsverksamhet i Kyrkslätt och
för befrielse från den
Klientavgifterna för eftermiddagsverksamhet inom Kyrkslätts grundläggande utbildning är enhetliga vid
alla enheter som ordnar eftermiddagsverksamhet. Klientavgiften är den samma under alla
verksamhetsmånader med undantag av augusti, då månadsavgiften är hälften av avgiften och juni, då
avgiften bestäms utgående från antalet verksamhetsdagar. Avgiftskompensation betalas inte för
skolornas höst-, jul- och sportlov.
Klientavgifter som uppbärs av vårdnadshavarna för eftermiddagsverksamhet är följande fr.o.m.
1.8.2016:
Verksamhet på deltid (kl. 12-17 tre dagar i veckan) - 100 €/mån.
Verksamhet på heltid (kl. 12-17 fem dagar i veckan) - 155 €/mån.
Först när barnet beviljats en plats i eftermiddagsverksamheten kan en ansökan om befrielse från
klientavgiften eller halvering göras. Ansökan görs skriftligt och till ansökan ska fogas de verifikat man
önskar hänvisa till. Beslutet görs på viss tid, högst ett verksamhetsår i taget. Ifall familjens inkomster
eller familjens storlek ändrar efter beslutsfattandet, ska centralen för bildningstjänster informeras om
saken. Sänkningar av avgiften som beviljats på basis av felaktiga uppgifter kan retroaktivt debiteras av
klienten.
Befrielse från klientavgiften för eftermiddagsvård enligt lagen om grundläggande utbildning eller
halvering av den gällande barn i samma familj, behandlas med beaktande av helheten skilt för varje
barn.
Ansökan med bilagor bör tillställas centralen för bildningstjänster senast fem vardagar före
månadsskiftet så att beslutet om befrielse från eller halvering av klientavgiften kan fattas fr.o.m. början
av den pågående månaden. Beslutet sänds till vårdnadshavaren och information om den sänkta
avgiften ges också eftermiddagsvårdens serviceproducent, som behöver uppgiften för faktureringen
av klientavgiften. Kommunen ersätter serviceproducenten differensen mellan den normala
månadsavgiften och den sänkta avgiften.

Gränserna för sänkt avgift för eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen fr.o.m.
1.8.2016
Familjens storlek
personer
2
3
4 eller fler

Inkomstgräns för
Inkomstgräns för
efterskänkning av klientavgiften halvering av klientavgiften
1403
2050
1730
2450
2053
2850

Vid bestämmande av familjens storlek beaktas utöver personer som lever i gemensamt hushåll i
äktenskap eller i äktenskapsliknande förhållanden dessutom deras minderåriga barn som bor hemma.
Uppgifterna granskas vid behov ur befolkningsregistret.
Vid efterskänkning av klientavgiften eller halvering av den beaktas som inkomster de skattepliktiga
förvärvs- och kapitalinkomsterna samt de skattefria inkomsterna för ett barn, förälder eller annan
vårdnadshavare och dennes make/maka eller person som lever i äktenskapsliknande förhållanden i
samma hushåll. Till löneinkomsterna tilläggs semesterpenning.

Som inkomst beaktas inte barnens hemvårdsstöd, barnbidrag, förmåner enligt lagen om
handikappförmåner, barnförhöjning enligt folkpensionslagen, bostadsbidrag, studiebidrag, bidrag för
vuxenutbildning, studiestödets bostadstillägg eller verksamhetspenning som betalas som utkomststöd.
Som inkomstavdrag beaktas erlagt underhållsbidrag till barn utanför familjen.
Till ansökan bifogas kopior av följande dokument:
-

löneintyg eller lönebesked
för företagare: den senaste resultaträkningen/balansräkning och bokförarens utredning över
inkomster och naturaförmåner
intyg över studier eller deltagande i fackkurs, inkomstverifikat
utredning av andra regelbundna inkomster

Behandlingstiden för bristfälligt ifyllda ansökningar förlängs eftersom man kommer att begära
tilläggsutredningar av sökandena.
Ansökan med bilagor skickas under adressen:
Kyrkslätts kommun
Registraturen
PB 20
02401 Kyrkslätt
eller elektroniskt till adressen kirjaamo@kirkkonummi.fi

