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En ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd kan inte behandlas utan ett giltigt beslut om grund-
läggande utkomststöd från FPA.

FPA:s   
beslut om  
grundläg-
gande  
utkomst-  
stöd

Jag har ett giltigt beslut om utkomststöd från FPA

 Ja, för tiden ____ /____ 20____ – ____ /____ 20____

 nej, orsak ______________________________________________________________________________

Den sökan-
des uppgif-
ter

Den sökandes namn Personbeteckning

Namnet på äkta hälft/sambo Personbeteckning

Adress Telefonnummer

Postnummer och postanstalt

Kontonummer dit stödet kan betalas (i IBAN-format)

Komplet-
terande 
eller före-
byggande 
utkomst-
stöd

Jag ansöker om kompletterande eller förebyggande utkomststöd för följande utgifter

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Motivering-
ar (bifoga 
eventuella 
verifikat) 

Motiveringar

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Ansökan 
Kompletterande eller förebyggande utkomststöd



Tidsbeställ-
ning

Jag vill diskutera personligen med en yrkesutbildad person inom socialvården

Ärendet jag vill diskutera:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Social-
myndighe-
tens rätt till 
information

Enligt 20 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården har socialmyndigheten rätt 
att från statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga samfund, folkpensionsan-
stalten, pensionsskyddscentralen, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, försäkringsanstalter, 
utbildningsanordnare, producenter av socialservice, sammanslutningar och verksamhetsenheter som 
bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet samt yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
utan hinder av sekretessbestämmelserna få sådana uppgifter och utredningar som de förfogar över 
och som i väsentlig grad inverkar på en klientrelation inom socialvården och som är nödvändiga för 
myndigheten på grund av dess lagstadgade uppgifter att utreda klientens behov av socialvård och 
för att kontrollera uppgifter som lämnats till myndigheten.
Socialmyndigheten har teknisk anslutning till FPA:s förmånssystem och till skatteverkets beskatt-
ningsuppgifter från vilka uppgifterna som klienten uppger kan kontrolleras (21 § i lagen om klientens 
ställning och rättigheter inom socialvården).

Datum, för-
säkran och 
underskrift

Jag intygar att uppgifterna jag har uppgett är riktiga och förbinder mig att meddela om förändringar 
som sker i uppgifterna under den tid då beslutet är i kraft (17 § i lagen om utkomststöd). Utkomststöd 
som har beviljats utifrån felaktig information kan återkrävas och kan också leda till 
rättsliga åtgärder (20 § i lagen om utkomststöd).
 

 Jag är medveten om att mina uppgifter registreras i Åbo välfärdssektors kundinformationssystem

Ort och datum

___________________________________  ____ /____ 20____

_________________________________________      _________________________________________
                           Underskrift                                                          Namnförtydligande

Frågor i anslutning till ansökan:  

Tfn 02 262 5001 mån–fre kl. 9.00–15.30 (torsdagar kl. 9.00–14.00)  

Infopunkten (Slottsgatan 23) mån–fre kl. 12.00–14.00  

Info Monitori (Auragatan 8) mån–fre kl. 9–11 och 12–15.45
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