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Principerna för halvering av klientavgiften för eftermiddagsverksamhet i Kyrkslätt och för befrielse
från den

För eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen tas ut klientavgifter som gäller
vid tidpunkten och som beslutats av det behöriga organet.

Befrielse från klientavgiften eller halvering av den ska sökas skriftligt då barnet beviljats plats i
eftermiddagsverksamheten. Till ansökan ska fogas de verifikat man önskar hänvisa till. Beslutet fattas
på viss tid, högst ett verksamhetsår i taget. Ifall familjens inkomster eller familjens storlek förändras
efter beslutsfattandet ska registraturen informeras om förändringen. Förändringar i inkomsterna
träder i kraft tidigast från början av den kalendermånad då uppgifterna tagits emot. Sänkningar av
avgiften som beviljats på basis av felaktiga uppgifter kan retroaktivt debiteras av klienten. Befrielse
från klientavgiften för eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning eller
halvering av den gällande barn i samma familj behandlas separat för varje barn.

Ansökan med bilagor ska tillställas kommunen senast månadens sista dag så att beslutet om
befrielse från eller halvering av klientavgiften kan fattas fr.o.m. början av den pågående månaden.

Gränserna för sänkt avgift för eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen
fr.o.m. 1.8.2021

Familjens
storlek

Bruttoinkomstgräns för
efterskänkande av
klientavgiften

Bruttoinkomstgräns för
halvering av klientavgiften

2 2136 2771
3 2756 3404
4 3129 4046
5 3502 4188
6 3874 4330

Om familjens storlek är större än sex är höjningen av inkomstgränsen för därpå följande barn 144
euro (barn under 18 år).

Vid fastställande av familjens storlek beaktas utöver personer som bor i gemensamt hushåll och som
lever i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden också bådas minderåriga barn som bor i
samma hushåll. Uppgifterna granskas vid behov ur befolkningsregistret.

Om vårdnadshavarna till barnet bor på olika adresser bestäms avgiften på basis av inkomsterna för
den familj hos vilken barnets bostadsort enligt befolkningsregistret är.

Vid efterskänkning av klientavgiften eller halvering av den beaktas som inkomster de skattepliktiga
förvärvs- och kapitalinkomsterna samt de skattefria inkomsterna för ett barn, en förälder eller annan
vårdnadshavare och dennes make/maka eller person som lever i äktenskapsliknande förhållanden i
samma hushåll. Till den beskattningsbara månadslönen tilläggs semesterpenning 5 %. Om de
månatliga inkomsterna varierar beaktas som månadsinkomst medeltalet av det innevarande årets
eller vid behov det föregående årets totala inkomster.

Som inkomster beaktas inte stöd för hemvård av barn, barnbidrag, förmån som avses i lagen om
handikappförmåner (570/2007), barnförhöjning som avses i folkpensionslagen (568/2007),
bostadsbidrag, studiepenning, vuxenutbildningsstöd, studiestödets bostadstillägg eller



sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd, sjukvårds- och
undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, fronttillägg,
ersättning för uppehälle som avses i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och
rehabiliteringspenningförmåner (566/2005), kostnadsersättning som avses i lagen om offentlig
arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), stipendier och andra motsvarande bidrag som betalas
på grund av studier, ersättningar för kostnaderna för familjevård.

Som inkomstavdrag beaktas erlagt underhållsbidrag till barn utanför familjen.

Till ansökan bifogas kopior av följande dokument:

- Löneuppgifter: senaste av arbetsgivaren given lönespecifikation, av vilken framgår den
skattepliktiga förvärvsinkomsten per månad, totalinkomsten för innevarande och
föregående år samt semesterpenningens andel. Om ingen semesterpenning betalas, ska
man visa upp ett av arbetsgivaren givet intyg över detta.

- Företagare: företagarinkomster (delägare i aktiebolag: som bilaga lönespecifikation samt en
utredning om naturaförmåner och utdelningar, firma: som bilaga resultaträkning och
balansräkning, öppet bolag, kommanditbolag: som bilaga resultaträkning och balansräkning
samt en utredning om lön och naturaförmåner)

- Förmåner från FPA m.m.: arbetslöshetsersättning, studerande lämnar in studieintyg från
läroanstalten samt beslut om studieförmån, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning,
hemvårdsstöd, flexibel eller partiell vårdpenning, sjukdagpenning, underhållsstöd,
rehabiliteringspenning, pensioner, även sådana som betalas till ett barn,
alterneringsersättning.

- Förmåner som betalas av andra: inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning,
underhållsbidrag, pensioner, vuxenutbildningsstöd, kapitalinkomster (ränte-, options-,
dividend- och hyresinkomster), stöd för närståendevård, av förbund betald
alteneringsersättning, övriga personliga inkomster (t.ex. mötesarvoden, naturaförmåner),
ersättningar och dagpenningar som betalas på basis av olycksfallsförsäkring.

- Avdrag: betalda underhållsbidrag (kopia av betalningsverifikatet).

Beslutsfattaren har rätt att granska inkomstuppgifterna hos olika myndigheter.

Behandlingstiden för bristfälligt ifyllda ansökningar förlängs eftersom man begär tilläggsutredningar
av sökandena.

Ansökan med bilagor skickas under adressen: Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401
Kyrkslätt.

Alternativt kan man fylla i den elektroniska ansökningsblanketten.

Dessa principer för avgiftssänkning gäller också morgonverksamheten för skolelever.


