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Utredning om föräldrarnas inkomster 
Arbetsmarknadsstöd 

 

1. Dina uppgifter 
Efternamn Förnamn 

            
Personbeteckning Telefonnummer 

            
 
 
 
 

 Jag lämnar inte in någon utredning om mina föräldrars inkomster 
 
 

Om du inte lämnar in utredningarna kan AMS bevilja endast 50 % av ditt arbetsmarknadsstöd. Du behöver inte fylla i de övriga punkterna på 
blanketten. Skriv under blanketten och skicka in den till AMS. 

2. Uppgifter om föräldrarna 
Som föräldrar betraktas dina biologiska föräldrar eller adoptivföräldrar som bor i samma hushåll som du. 
I samma hushåll bor 

 Båda föräldrarna 

 Mor 

 Far 
 
 

Moderns efternamn och förnamn Telefonnummer 

            
Faderns efternamn och förnamn Telefonnummer 

            

3. Barn som föräldrarna har att försörja 
Bor dina föräldrars barn som är under 18 år i samma hushåll som du? 

 Nej 

 Ja, ange barnens namn och födelsedatum:        
 
        
 

4. Moderns inkomster 
Utredningar ska lämnas in över alla de inkomster och de kostnader för inkomstens förvärvande som anges. Se punkt 6 Bilagor. 
 

Har din mor löneinkomster? 

 Nej 

 Ja, fortlöpande löneinkomst 

 Ja, tillfällig löneinkomst 
Har din mor utgifter för inkomstens förvärvande?1 

 Nej 

 Ja 
   

 
1 Vissa kostnader för inkomstens förvärvande kan avdras från de inkomster som beaktas. Sådana är till exempel resekostnader eller medlemsavgift 
till arbetsmarknadsorganisation och arbetslöshetskassa. 
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Har din mor inkomster från företagsverksamhet eller lantbruk? 

 Nej 

 Ja 
Har din mor hyres-, ränte- eller kapitalinkomster? Ange också ränteinkomster för depositioner på över 2 000 euro? 

 Nej 

 Ja 
Har din mor andra fortlöpande inkomster (till exempel upphovsrättsliga ersättningar eller stipendier)? 

 Nej 

 Ja 
Äger din mor skog?2 

 Nej 

 Ja I vilken kommun: 
 Har din mor pension, arbetslöshetsdagpenning eller annan ersättning? Ange också ersättningar som hon får från utlandet. 

 Nej 

 Ja 

5. Faderns inkomster 
Utredningar ska lämnas in över alla de inkomster och de kostnader för inkomstens förvärvande som anges. Se punkt 6 Bilagor.

Har din far löneinkomster? 

 Nej 

 Ja, fortlöpande löneinkomst 

 Ja, tillfällig löneinkomst 
Har din far utgifter för inkomstens förvärvande?3 

 Nej 

 Ja 

Har din far inkomster av företagsverksamhet eller lantbruk? 

 Nej 

 Ja 
Har din far hyres-, ränte- eller kapitalinkomster? Ange också ränteinkomster för depositioner på över 2 000 euro. 

 Nej 

 Ja 
Har din far andra fortlöpande inkomster (till exempel upphovsrättsliga ersättningar eller stipendier)? 

 Nej 

 Ja 
Äger din far skog?4 

 Nej 

 Ja I vilken kommun: 
 Har din far pension, arbetslöshetsdagpenning eller annan ersättning? Ange också ersättningar som han får från utlandet.  

 Nej 

 Ja 

2 Om hon äger skog beräknas avkastningen av skogen enligt den kommun där skogen är belägen. Avkastningen beaktas som inkomst vid 
behovsprövning. 
3 Vissa kostnader för inkomstens förvärvande kan avdras från de inkomster som beaktas. Sådana är till exempel resekostnader eller medlemsavgift 
till arbetsmarknadsorganisation och arbetslöshetskassa. 
4 Om han äger skog beräknas avkastningen av skogen enligt den kommun där skogen är belägen. Avkastningen beaktas som inkomst vid 
behovsprövning 
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6. Bilagor 
Punkt 4. Moderns inkomster och punkt 5. Faderns inkomster 

 Lönespecifikation för den senaste månaden. Om inkomsterna varierar ska du lämna in lönespecifikationerna för de senaste sex månaderna. 

 Skriftliga verifikat över alla inkomster: inkomster av företagsverksamhet, lantbruk eller eget arbete, hyres-, ränte- eller kapitalinkomster 
samt upphovsrättsersättningar. 

 Skriftliga verifikat över alla förmåner och ersättningar, såsom pension, arbetslöshetsdagpenning, annan dagpenning eller ersättning. Lämna 
också in verifikat över grundtryggheten enligt frivillig försäkring och ersättningar från utlandet. 

 Skriftliga utredningar över kostnaderna för inkomstens förvärvande, till exempel kvitto på medlemsavgift till arbetslöshetskassa, utredning 
över resekostnader, resans längd och färdmedlet. 

Ekonomiskt stöd av föräldrarna 
Arbetsmarknadsstödet kan betalas till fullt belopp om dina föräldrar har betydande och regelbundna utgifter och de inte, trots de ovan angivna 
inkomsterna, kan stödja dig ekonomiskt under din arbetslöshetstid. En tillförlitlig utredning över detta ska lämnas in, såsom verifikat över 
låneamorteringar och räntor, sjukvårds- eller läkemedelskostnader eller annat motsvarande. 

7. Övriga upplysningar 
Ange med en siffra vilken punkt i blanketten du hänvisar till 

      

 
 

 Ytterligare upplysningar på ett separat papper. Skriv ditt namn och din personbeteckning på pappret. 

8. Underskrift 
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och förbinder mig att anmäla förändringar. 
Ort och datum Underskrift 
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