
Behovsprövad ansökan om sänkning av eller befrielse från morgon- och 
eftermiddagsverksamhetens kundavgift 

Lämna in den ifyllda och undertecknade blanketten med nödvändiga bilagor; Morgon- 
och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen, PB 355, 20101 
Åbo. Eller som bilaga              aamujailtapaivatoiminta@turku.fi  

Ansökan/beslutet träder i kraft i början av den månad då vi tagit emot ansökan. 
Fyll i alla fält. Beslutet är i kraft högst till slutet av det ansökta läsåret. 

Sänkning av eller befrielse från kundavgift för tiden 

Den sökandes namn 

Den sökandes telefon och e-postadress 

Den sökandes adress 

Barnets namn och personbeteckning 

Morgon-/ eftermiddagsverksamhetsställe 

Andra barn i familjen under 18 år och deras födelsedatum 

Annan vårdnadshavare, namn och personbeteckning 

Telefon och e-postadress 

Familjestorlek 

Familjens bruttoinkomster sammanlagt/ mån. 

Bifogade bilagor (vi behandlar inte ansökningar utan inkomstbilagor) 

Jag ger mitt samtycke till elektronisk ärendehantering   ja  nej 

E-postadress dit beslutet skickas

Jag intygar att de uppgifter jag lämnat är riktiga 

Datum 

Underskrift  

Namnförtydligande 

mailto:aamujailtapaivatoiminta@turku.fi


BILAGOR SOM KRÄVS FÖR BLANKETTEN FÖR UTREDNING AV INKOMSTER 

• Inkomstspecifikation för föregående månad som anger inkomster och se-mesterpenning 
(gärna specificerade).

• Löneräknarens uppskattning av den kommande månadsinkomsten om in-komster inte finns 
tillgängliga (ett nytt anställningsförhållande).

• Kopia av dagpenningsbeslut
• Studieintyg
• Kopia på avtal om eller kvitto på mottaget underhållsbidrag eller underhålls-stöd, 

specificerad för varje barn, och barnens pension, även den specifice-rad.
• Kopia på avtal om eller kvitto på betalt underhållsbidrag eller underhållsstöd
• Verifikat över övriga inkomster som påverkar betalningen
• Redogörelse för företagsinkomster: till redogörelsen bifogas de senaste bok-

slutsuppgifterna. Om uppgifterna har ändrats, senaste resultat- och balans-räkning 
utgående från de ändrade uppgifterna. En blivande företagare läm-nar in en uppskattning 
av sina företagsinkomster.

Mer information finns i filen Liite harkinnanvaraiseen maksualennukseen (Bilaga till behovsprövad 
sänkning av avgift). Den hittar du på samma ställe som blanketten. 
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