Kundavgift
Enligt beslut 15.2.2016 § 8 av bildningsnämnden i Vanda är eftermiddagsverksamhetens avgift
fr.o.m. 1.8.2016 100 €/månad för verksamhet som slutar kl. 16 och 130 €/månad för verksamhet
som slutar kl. 17.
Vårdnadshavarna faktureras fast månadsavgift med följande undantag:
-

För augusti debiteras halv månadsavgift
För verksamhetsdagar i juni uppbäres ingen kundavgift
Om barnet på grund av sjukdom inte kan delta i eftermiddagsverksamheten över 10 dagar i
kalendermånaden halveras avgiften. Sjukfrånvaron bör bevisas med ett läkarintyg.
Om frånvaro på grund av sjukdom räcker hela kalendermånaden uppbäres ingen avgift.
Sjukfrånvaron bör bevisas med ett läkarintyg.
Om barnet på grund av någon annan orsak inte deltar i verksamheten under en
kalendermånad, uppbäres halv månadsavgift. Vårdnadshavaren bör skriftligen underrätta
serviceproducenten om frånvaron minst två veckor i förväg.

För skolornas höst-, jul- och sportlov ges inte avgiftsersättning.
Avtalets uppsägningstid är en kalendermånad. Om barnet sägs upp från klubben t.ex. 15.9, betalas
ännu oktobers avgift. Uppsägningen träder i kraft 1.11.

Principer för lättnad i klientavgiften
Enligt beslut 15.2.2016 § 8 av bildningsnämnden i Vanda kan kundavgiften lättas med 35 procent
enligt familjens inkomstnivå från den 1.8.2016. Med 35 % lättnad i avgiften blir
eftermiddagsverksamhetens avgift för fyra timmars verksamhet 65 euro och för fem timmars
verksamhet 84,50 euro per månad.
-

-

-

Ansökan om lättnad i klientavgift bör sändas skriftligt tillsammans med de bilagor man
syftar på. Om familjens inkomster ändras efter beslutsfattandet eller familjestorleken ökar
bör anmälan om förändring anmälas till bildningsverket.
Beslut görs för visstid, högst för ett verksamhetsår i gången.
Lättnad i klientavgiften för läsåret 2016-2017 bör sökas före utgången av april 2016. Även
senare ankomna ansökningar beaktas och lättnaden är möjlig att få från början av den
månad ansökning jämte bilagor har kommit till bildningsverket.
Beslut om lättnad i klientavgifterna görs av direktören för det svenskspråkiga
resultatområdet.
Meddelande om lättnad i klientavgiften ges till eftermiddagsverksamhetens
serviceproducent som behöver uppgifterna för fakturering av klientavgifter.
Om beslutet för lättnad i klientavgifter fattats utifrån felaktiga uppgifter kan avgifterna
krävas tillbaka retroaktivt av kunden.

Eftermiddagsverksamhetens gränser för lättnad i klientavgifter
Lättnaderna i klientavgiften grundar sig lagen för kundavgifter inom dagvård för social- och
hälsovård.

Antalet personer i familjen

Kundavgift med 35 % lättnad, övre gräns för
bruttoinkomst
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Bruttogränstabell från 1.8.2016

Familjebegrepp och inkomster:
När man bestämmer familjestorleken utgår man utöver de i äktenskap/icke äktenskap som bor i
samma hushåll även de minderåriga barn som bor hemma. Den grundläggande utbildningens
resultatenhet granskar vid behov uppgifterna i folkbokföringsregistret.
När man bestämmer om lättnad i klientavgiften för eftermiddagsverksamheten beaktas
skattepliktig inkomst och kapitalinkomster samt skattefria inkomsterna för i samma hushåll
boende barn, förälder, eller annan vårdnadshavare samt dennes partner eller sambo.
Som inkomst beaktas inte: barnens hemvårdsstöd, barnbidrag, förmåner enligt lagen (570/2007)
för handikappförmåner, enligt folkpensionslagen (586/2007) givna barnhöjning, bostadsbidrag,
sjukvårds- och undersökningsutgifter baserade på sjukförsäkring, soldatunderstöd, fronttillägg,
studiepengar, vuxenutbildningsstöd, studiestödets bostadstillägg, verksamhetspengar och reseersättning som betalas ut som utkomststöd, enligt Folkpenisonlagen (566/2005) om
övertidsersättning för rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenning, ej heller familjevårdens
kostnadsersättningar.
Som minskning i inkomster beaktas underhåll som betalas för familjens utomstående barn.
Om familjen har flera barn som deltar i eftermiddagsverksamheten behandlas varje barn skilt dock
så att helheten beaktas.

Ansökningens bilagor
Till ansökningen bifogas kopior över följande dokument
-

Löneintyg / -specifikation
Den senaste resultaträkningen / balansräkningen / bokförarens redovisning av inkomster
och inkomstutredningsblankett (företagare)
Intyg över studier eller yrkeskurs, inkomstverifikationer
Redogörelse för övriga regelbundna skattepliktiga och skattefria inkomster

Ansökningen med bilagor skickas till adressen:
Bildningsverket
Jan Grönqvist
PB 1500, 01030 Vanda stad

