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Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite

Anhållan om att obetalt underhållsstöd inte skulle indrivas 

Underhållsskyldig 

Namn: 

Personbeteckning: 

Adress: 

Postnummer och plats: 

Yrke: 

Telefonnummer: 
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Barn, åt vilka underhållsstöd erlagts 

Namn: 

Födelsetid: 

Namn: 

Födelsetid: 

Namn: 

Födelsetid: 

Namn: 

Födelsetid: 

Tiden som ansökan gäller: 
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Tilläggsuppgifter: 

Man kan inte anhålla om befrielse på förhand. Anhållan returneras till adress: 

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite, Underhållsstöd 

Följande bilagor bör bifogas 

• kvitto på inkomster (lön, arbetslöshetsdagpenning, pension, mm) på den anhållna tiden

• kvitto på hyror, bolagsvederlag, bostadslåneräntor och andra kostnader för boende

• kvitto på sådana kostnader som den sökande vill åberopa

• skatteintyg

• bevis över besparingar

Den underhållsskyldiges anmälan om inkomster, utgifter och besparingar 

Uppgifter 

Inkomster/sociala förmåner: 

Boendekostnader per månad: 
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Övriga utgifter: 

Maka/make/sambo 

Inkomster/sociala förmåner: 

Boendekostnader per månad: 

Övriga utgifter: 

Barnen som bor med den sökanden: 

Boende 

 hyresbostad 

 ägarbostad 

 annat, vad: 

Ägarbostad 

värde: 



5(7) 

anskaffningstid: 

egendomsandel: 

Bil 

värde: 

anskaffningstid: 

märke och årsmodell: 

Bankmedel: 

Aktier och andra värdepapper: 
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Annan egendom, till exempel fritidshem, arvsandel, båt, mm.: 

Egendom, som sålts under ansökningstid: 

Egendom, som anskaffats under ansökningstid: 

Skulder, anskaffningstid och användningsändamål: 
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Jag försäkrar, att de uppgifter jag gett ovan är sanningsenliga och att jag har anmält alla mina 

inkomster och egendom och uppgifter som inverkar på min betalningsförmåga. 

Ort och datum 

Underskrift och namnförtydligande 

Blanketten slutar här. 
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