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Pressmeddelande 12.5.2016
Majoriteten av de tvåspråkiga kommunerna höjer eftisavgiften i höst
En lagförändring som träder i kraft 1.8.2016 gör det möjligt för kommunerna att höja
avgifterna för eftermiddagsverksamheten för skolbarn. För morgon- och
eftermiddagsverksamheten kan bestämmas en månadsavgift och kommunen beslutar om
storleken på månadsavgifterna. Enligt lagförändringen får avgiften vara högst 120 euro
för 570 timmar (ca 3h/dag) och högst 160 euro för 760 timmar (ca 4h/dag). (Tidigare var
summorna 60 euro för 570 h och 80 euro för 760 h). Avgifterna ska efterskänkas eller
nedsättas, om det finns skäl med beaktande av vårdnadshavarens underhållsskyldighet eller
utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter.

Sydkustens landskapsförbund och Utbildningsstyrelsens svenska enhet utförde under
vårvintern 2016 en kartläggning av eftisverksamheten i Svenskfinland. Alla eftisledare
som jobbar på ett svenskt eller tvåspråkigt eftis kunde svara på en elektronisk enkät.
Frågorna behandlade i första hand eftisledarnas arbetsförhållanden och syn på sitt arbete.
En annan enkät riktade sig till de personer som i kommunerna ansvarar för eller
koordinerar eftisverksamheten. Genom detta ville vi få svar på bl.a. antalet barn som
deltar i eftisverksamheten i varje kommun, antalet ledare som jobbar på eftis,
behörighetsgraden och vem som producerar verksamheten. Vi fick också veta om och hur
kommunerna kommer att höja deltagaravgifterna för verksamheten i höst. Av de totalt 31
svensk- och tvåspråkiga kommunerna kommer 25 kommuner att höja avgiften och 6
kommuner behåller samma avgift som tidigare. I bilagan finns mera detaljerad
beskrivning på kommunernas avgifter. Höjningarna är oftast ca 20-30% eller ca 20
€/månad. I enstaka kommuner sker en större höjning, som t.ex i Sjundeå där avgiften höjs
med 80%.
Det kan konstateras att skillnaderna i avgiften för verksamheten blir större. Den högsta
avgiften (för ca 5 h eftisverksamhet) varierar fr.o.m 1.8.2016 från 75 € i Lovisa till 180 € i
Sjundeå.
Resultatet av kartläggningen publiceras i samband med skolstarten i augusti.
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