
Korsholms kommun    
Grundläggande utbildning 

Tjänsteinnehavarens anteckningar 

Anlänt: Mottagare: 

Ansökan om befrielse från eller nedsättning av avgift för morgon- och eftermiddagsverksamhet för 
skolelever 
Ingen indrivning av verksamhetsavgift.
Avgiften för morgon- och eftermiddagsverksamheten kan tas bort om familjen får utkomststöd, eller faktorer kring vårdnaden av 
barnet förordar det. Befrielsen av avgiften görs för en begränsad tidsperiod, eller som längst ett läsår i gången.

Ansökan fylls i och lämnas med bilagor till  Korsholms kommun, Bildningsavdelningen, Ekonomiplanerare, Centrumvägen 4, 65610 
Korsholm. Ansökan kan även sändas per e-post till skolkansli@korsholm.fi

Enligt Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 20 § 2000/812 som trädde i kraft 1.1.2001 är statliga och 
kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga samfund skyldiga att på begäran av en socialvårdsmyndighet avgiftsfritt och utan 
hinder av sekre-tessbestämmelser lämna till denna sådana uppgifter och utredningar som de förfogar över och som i väsentlig 
grad inverkar på en klientrelation. Tilläggsuppgifter: Ekonomiplanerare Linda Mörk (06) 327 7170, linda.mork(at)korsholm.fi 

Sökandens 
och makens 
uppgifter 

Sökandes namn Maka/make/sambos namn

Personsignum Personsignum 

E-postadress E-postadress

Näradress, postnummer och postanstalt

Barnets/ 
Barnens 
Personupp-
gifter 

Efter- och förnamn Personsignum 

Verkamhets-
plats/skola 
Nuvarande 
verksam-
hetsavgift 

Ansökan 
gäller 

Morgon- och eftermiddagsverksamhetsavgiftens 
 nedsättning 

 befrielse för tiden 

Motiveringar 
till ansökan 

Barnet behöver en plats p.g.a. 

Till ansökan ska bifogas de kopior på basen av vilka ändring i avgiften söks. 

 Studie- /kursintyg 

 Befrielse från avgift, eftersom familjen får utkomststöd (bifoga normberäkningar och 
kopior av beslut om utkomststöd) 

Underskrift 

 30€/mån 
(morgonvård) 

100€/mån 
(eftermiddagsvård)

130€/mån(morgon- och 
eftermiddagsvård)

Sökandes underskrift

Jag intygar att de uppgifter jag gett är riktiga och jag godkänner att de kontrolleras.

Ort

-
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