
1.8.2016 

ANSÖKAN OM SÄNKT KUNDAVGIFT/BEFRIELSE FRÅN KUNDAVGIFTEN BEROENDE 
PÅ PRÖVNING 

Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen 

Blanketten återlämnas ifylld och undertecknad med alla nödvändiga verifikationer bifogade till Morgon- och 

eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen, 

PB 355, 20101 Åbo. 

SÄNKT KUNDAVGIFT/BEFRIELSE FRÅN KUNDAVGIFTEN för tiden 

DEN SÖKANDE Namn Telefonnummer (under 
tjänstetid)

Adress

E-postadress

BARNETS 
UPPGIFTER 
(SOM ANSÖKAN 
GÄLLER FÖR)

Barnets namn Personnummer Plats för dagvård

ANDRA BARN I 
FAMILJEN 
UNDER 18 ÅR

Barnets namn ja födelsedatum

FÖRÄLDRAR 
SOM BOR I 
SAMMA 
HUSHÅLL 
ELLER 
ANDRA

Vårdnadshavarens namn Personnummer FAMILJENS BRUTTOINKOMSTER PER MÅNAD

Namnförtydligande 

Om du har frågor kan du kontakta oss på vardagar kl. 9-11.30 och kl. 14-15.00 via telefon p. 02-262 5604 

BILAGOR SOM BÖR BIFOGAS TILL INKOMSTUTREDNINGEN 
– Den föregående månadens lönekalkyl från vilken totalinkomst och semesterpenning framgår (gärna separat specificerade).

– Löneräknarens uppskattning om den blivande månadsinkomsten ifall totalinkomsten inte är tillgänglig (nytt arbetsförhållande).

– Kopia av beslut om dagpenning

– Studieintyg

– Verifikation eller avtalskopia av erhållet underhållsbidrag eller underhållsstöd där stödet för varje barns del är specificerat
Också pension som betalas ut till barnen ska vara specificerad separat för varje barn.

– Verifikation eller avtalskopia av betalat underhållsbidrag eller underhållsstöd

– Verifikationer av andra inkomster som inverkar på dagvårdsavgiften

– Utredning om företagsinkomster: till utredningen bifogas de senaste bokslutsuppgifterna. Om uppgifterna har

ändrats, bifogas den senaste resultatredovisningen och balansräkningen som baserar sig på de nya uppgifterna. En

företagare som just påbörjar sin verksamhet lämnar in en uppskattning om sin företagsinkomst.

INLÄMNADE 
BILAGOR 

Jag intygar att de uppgifter jag gett är riktiga

Den sökandes underskrift

Åbo /  20 

__ / __ 20__ - __ / __ 20__

OBS! Fyll i alla fält



Då läsåret börjat bör vårdnadshavaren ansöka om eventuell befrielse från avgift eller 

sänkt avgift. Ifall familjens inkomster ändras efter att beslut fattats eller familjen växer, 

bör detta meddelas till bildningssektorn på Åbo stad. Befrielse från avgift eller sänkt 

avgift som beviljats på basis av felaktiga uppgifter kan uppbäras av kunden retroaktivt. 

Ett beslut att sänka kundavgiften med 25 % eller total befrielse från avgiften kan göras 

från och med början av den månad då ansökan med tillhörande bilagor har tagits emot 

på Åbo stads bildningssektor. Beslutet är ikraft högst till slutet av det ifrågavarande 

läsåret. 

Gränserna för betalningslättnader i morgon- och eftermiddagsverksamheten 
inom den grundläggande utbildningen 

Familj 
estorle 

Bruttoinkomstgränserna / månad för 
kundavgift som sänks med 25 
% 

Bruttoinkomstgränserna / månad för 
befrielse från kundavgift 

2 2 806 1 403 

3 3 460 1 730 

4 4 106 2 053 

5 4 382 2 191 

6 4 656 2 328 

I beräknandet av familjens storlek tas i beaktande personer som lever i gemensamt 

hushåll i äktenskap eller under äktenskapsliknande förhållanden samt båda parternas 

minderåriga barn som bor i samma hushåll. Vid behov granskas uppgifterna från 

befolkningsregistret. 

Då kundavgiften sänks eller kunden befrias från avgiften tar man som inkomster i 

beaktande skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster och skattefria inkomster för ett 

barn, en förälder eller annan vårdnadshavare och en person som bor i samma hushåll 

i äktenskap eller under äktenskapsliknande förhållanden med föräldern eller 

vårdnadshavaren. 

Som inkomst beaktas inte barnbidrag, förmån enligt lagen om handikappförmåner 

(507/2007). Barnförhöjning, bostadsbidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader 

som betalas på basis av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, fronttillägg, 

studiepenning, vuxenutbildningsstöd, studiestödets bostadstillägg, 

sysselsättningspenning och reseersättning enligt folkpensionslagen, beaktas inte som 

inkomst. Ersättning för uppehälle enligt lagen om folkpensionsanstaltens 

rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) beaktas inte 

som inkomst. Kostnadsersättning, penningunderstöd på grund av avläggande av 

studier eller andra motsvarande understöd enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och 

företagsservice (916/2012) beaktas inte som inkomst. 

Som avdrag från inkomst beaktas betalat underhållsbidrag och andra 

motsvarande kostnader som beror på faktiska familjeförhållanden samt i pengar 

betald förmån som innehållits i samband med överlåtelse av fastighet för viss tid 

eller för livstid. 




