
Halvering av eller befrielse från klientavgifter för 
eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen 
 
 
Instruktion för vårdnadshavare från och med 1.8.2022 

 
 
KLIENTAVGIFTER 
 
För eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen uppbärs av vederbörande 
organ fastslagna klientavgifter som gäller vid tidpunkten i fråga. I Esbo är klientavgifterna för 
eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen samma oberoende av 
verksamhetsplats. Avgiften är också lika stor för alla månader som verksamheten ordnas. För 
augusti uppbärs full avgift, för juni ingen avgift. Fakturan skickas retroaktivt efter respektive månad 
i början av följande månad. Avgiften är 80€/månad för deltidverksamhet kl 12-15, och 140€/månad 
för heltidsverksamhet kl 12-17.  
 
Enligt 48 f § i lagen om grundläggande utbildning ska kunden beviljas halvering av eller befrielse 
från avgift om det finns skäl till det med hänvisning till vårdnadshavarens underhållsskyldighet eller 
utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter. 
 
FAMILJESTORLEK OCH INKOMSTER 
 
Beslutet om halvering eller befrielse fattas utgående från familjens storlek och bruttoinkomster. 
 
I familjen inräknas personer som sambor i det gemensamma hushållet i äktenskap eller 
äktenskapsliknande förhållanden, samt deras minderåriga barn som bor i samma hushåll. 
 
I beredningen av befrielse från eller halvering av avgiften för eftermiddagsverksamheten beaktas 
barnets, förälderns eller övriga vårdnadshavares samt dennas makas eller sambos skattepliktiga 
förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster.  
 
Som inkomster beaktas inte stöd för hemvård av barn, barnbidrag, förmån enligt lagen om 
handikappförmåner, barnförhöjning enligt folkpensionslagen, bostadsbidrag, sjukvårds- och 
undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, 
fronttillägg, studiepenning, vuxenstudiepenning, studiestödets bostadstillägg, 
sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd, ersättning för uppehälle 
enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och 
rehabiliteringspenningförmåner och enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice, stipendier eller 
andra understöd som betalas på grund av studier samt ersättningar för kostnader för familjevård. 
Som avdrag från inkomst beaktas utbetalda underhållsbidrag till barn utanför familjen och övriga 
motsvarande utgifter som har att göra med familjerelationer, samt sytning. 
 
Om de månatliga inkomsterna varierar, räknas föregående års genomsnittliga månadsinkomst. 
 
Barnets inkomster beaktas enbart för det barn, för vilket vårdnadshavaren ansöker om 
betalningslättnad.  
 
Halvering av eller befrielse från klientavgift i regel kan beviljas från början av den månad då 
ansökan med bilagor inkommit till det tjänsteområde som behandlar ansökan. Halvering av eller 
befrielse från klientavgifter kan beviljas retroaktivt tidigast från den föregående månaden räknat 
från den månad då ansökan skickats, om förutsättningarna för halvering av eller befrielse från 
klientavgifterna redan då uppfyllts. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Inkomstgränser för betalningslättnad från avgiften för eftermiddagsverksamhet inom den 
grundläggande utbildningen från och med 1.8.2022 
 

Familjestorlek   
(antal personer i 
familjen, t.ex. 1 vuxen 
och 1 barn = 2 
personer)     

Bruttogräns €/mån 
för nedsättning 
(halvering) av 
klientavgiften 

Bruttogräns €/mån 
för efterskänkning 
(befrielse) från 
klientavgiften 

2 2840 2189 

3 3489 2825 

4 4147 3207 

5 4293 3590 

6 4438 3971 

 
I kraft från och med 1.8.2022. Tabellen justeras med två års mellanrum eller vid behov, om de 
ikraftvarande bestämmelserna eller besluten ändras. 
 
Ifall familjen består av fler än sex personer, höjs inkomstgränsen för respektive tal i tabellen med 
146 euro per minderårigt barn. 
 
ANSÖKAN OCH BESLUT 
 
Ansökan om befrielse från eller halvering av klientavgiften görs skriftligen med 
ansökningsblanketten för ansökan om betalningslättnad. Vårdnadshavaren, som enligt 
befolkningsregistret bor på samma adress som barnet, kan göra ansökan då barnet fått beslut om 
eftisplats. 
 
Till ansökan bifogas: 
 
- lönespecifikation  
- för företagare företagarens inkomstutredning samt bilagor som specificeras på blanketten i 
enlighet med företagsform  
- för studerande studieintyg samt intyg över inkomster som har att göra med studierna 
- arbetslöshetsförmåner 
- moderskapspenning 
- erhållna underhållsbidrag 
- utredningar/intyg för övriga regelbundna inkomster 
 
Beslutet om halvering av eller befrielse från klientavgiften för eftermiddagsverksamheten inom den 
grundläggande utbildningen görs av den tjänsteinnehavare som Nämnden Svenska rum överfört 
beslutanderätten till i delegeringsbeslutet som baserar sig på lagstiftningen som gäller 
småbarnspedagogik och utbildning.  
 
Beslutet fattas för en begränsad tid och är i kraft högst två år eller den tid barnet deltar i 
eftermiddagsverksamheten. Halvering av eller befrielse från klientavgift i regel kan beviljas från 
början av den månad då ansökan med bilagor inkommit till det tjänsteområde som behandlar 
ansökan. Halvering av eller befrielse från klientavgifter kan beviljas retroaktivt tidigast från den 
föregående månaden räknat från den månad då ansökan skickats, om förutsättningarna för 
halvering av eller befrielse från klientavgifterna redan då uppfyllts. 



 
Den som ansökt om betalningslättnad är skyldig att meddela om ändringar i sökandes inkomster 
också under den tid beslutet är i kraft. Ändringar meddelas skriftligt och nödvändiga bilagor bifogas 
till meddelandet. Sökande bör meddela även om sådana ändringar som har att göra med att 
familjestorleken ändras. Beslutet kan justeras om till exempel familjens betalningsförmåga 
väsentligt har ändrats eller om familjens förhållanden som beaktas vid beslut om klientavgiften har 
ändrats. Om beslutet om halvering eller befrielse har grundat sig på felaktiga inkomstuppgifter kan 
Esbo stad återta beslutet om betalningslättnad och kräva in de uteblivna avgifterna i efterhand. Det 
tjänsteområde som behandlar ansökningarna kan för beslutet vid behov kontrollera uppgifterna 
från befolkningsregistret.   
 
Beslutet om halvering av eller befrielse från avgift skickas till serviceproducenten, om denna 
behöver informationen för faktureringen. 


