Nedsättning/efterskänkning från avgifterna för småbarnspedagogik

Barnets namn

Personbeteckning

Barnets småbarnspedagogiska enhet
Familjens nuvarande avgift €/mån.
Vårdnadshavarens namn

Personbeteckning

Telefonnummer

Adress

Jag ansöker om sänkning av avgiften för perioden ____/____20____ - ____/____20____
Jag ansöker om befrielse från avgiften för perioden ____/____20____ - ____/____20____
Motivering:

Bilagor _____ st
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga
____/____20____

Vårdnadshavarens underskrift och namnförtydligande
Utlåtande av socialarbetare (frivilligt)

Ansökan behandlas först då alla behövda bilagor har inlämnats.
Ansökan med bilagor skickas till adressen: Lovisa stad /Chefen för småbarnspedagogik, PB 77 ,07901 Lovisa

Nedsättning/efterskänkning från avgifterna för småbarnspedagogik

NEDSÄTTNING ELLER EFTERSKÄNKNING FRÅN KLIENTAVGIFTERNA FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK
Avgifterna inom småbarnspedagogik kan efterskänkas eller nedsättas enligt 13 § i lagen om klientavgifter
inom småbarnspedagogiken ifall personens eller familjens utkomstmöjligheter eller lagstadgade
underhållsskyldighet äventyras (t.ex. överraskande ekonomiska svårigheter, sjukdom, skilsmässa).
Sänkt avgift eller befrielse från avgiften för småbarnspedagogik ska ansökas skriftligt och till ansökan ska de
handlingar som man önskar åberopa bifogas. Beslut fattas utifrån en individuell bedömning.
Avgiften kan sänkas eller befrielse från avgift kan beviljas utifrån följande grunder:
1.

Familjen får lagstadgat grundläggande utkomststöd
Om familjens rätt att få lagstadgat grundläggande utkomststöd upphör, till exempel på grund av att en
familjemedlem får arbete, ska familjen meddela småbarnspedagogikens fakturering om inkomständringen.
Tillvägagångssätt: Familjen ansöker skriftligt om sänkning eller efterskänkning av avgiften för
småbarnspedagogik. Beslut om utkomststöd bifogas.

2.

Småbarnspedagogik som en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård
Barnskyddslagen 36 §
Småbarnspedagogik som stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård är avgiftsfri.
Tillvägagångssätt: Familjen behöver inte ansöka om avgiftsfrihet separat. Socialarbetaren lämnar de
överenskomna uppgifterna från klientplanen till chefen för småbarnspedagogik.

Chefen för småbarnspedagogik fattar beslut om sänkning av eller befrielse från avgiften.

Övrigt att beakta
Klientskap inom skuldrådgivningen är ingen förutsättning för sänkning av eller befrielse från avgifterna för
småbarnspedagogik. Om man i tingsrättens beslut om skuldsanering har beaktat avgifterna för
småbarnspedagogik, iakttar staden de i beräkningen nämnda avgifterna.
Staden har rätt att kontrollera familjens uppgifter i befolkningsdatasystemet samt hos FPA och andra
myndigheter enligt § 17 i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016).

