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Ansökan om utkomststöd

Ansökan mottagits

Sänts till klienten

Sökande Personbeteckning

Adress Telefon

Postnummer och postanstalt Medborgarskap och modersmål, om annat språk än finska

Make / maka / sambo

För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd?

Vistelse på annan ort / utomlands

Er egen motivering till varför Ni behöver utkomststöd och till vilket ändamål

Utredning av resedagarna och syftet med resan

___ / ___ 20___   –   ___ / ___ 20___

___ / ___ 20___   –   ___ / ___ 20___

Personbeteckning

Socialarbete för vuxna Barnfamilj

Vänligen fyll i alla punkteromsorgfullt och underteckna ansökan. Makar eller sambor ansöker om utkomststöd med 
samma ansökan, som undertecknas av båda. 

Kontrollera att alla behövliga bilagor finns med. Bristfälliga ansökningar behandlas inte. 

Intyg över samtliga inkomster och utgifter ska bifogas. För läkemedelskostnader ska förutom kvitton uppvisas en 
kopia antingen av receptet, patientanvisningarna / apotekets specifikation av läkemedelsinköpen eller eu utskrift 
av Kanta-tjänsterna, där motsvarande uppgifter framgår.

Utkomststödet är ett sistahandsstöd. Samtliga inkomster, också insättningar på konto och kontant mottagna un-
derstöd och bidrag är primära disponibla inkomster i förhållande till utkomststödet.

För handläggningen av Er ansökan om utkomststöd behöver vi följande utredningar:

1 (2)

Intyg på obetald hyra / obetald faktura för tiden

Kostnader för arbetsresor

Beslut om förmåner, meddelanden om inbetalning

Löneverifikat

Kontoutdrag

Hyresavtal

Meddelande om hyreshöjning eller senaste hyresfaktura

Beskattningsbeslut / förhandsifylld deklaration

Kontoinbetalningar

Kontant erhållna bidrag och understöd

___ / ___ 20___ e

___ / ___ 20___ e

___ / ___ 20___ e

___ / ___ 20___ e

Kvitto på betald hyra / självriskandel för tiden

Välfärdssektorn
ÅBO



2 (2)
Eventuella andra intyg över inkomster och utgifter som påverkar stödet

Förändringar i familjeförhållandena, antalet personer som bor i bostaden osv.

Förändringar i inkomster och förmögenhet

Andra förändringar

Bankkonto för inbetalning av utkomststödet (IBAN)

Förmånens art

Kontoinnehavare

Från vilket datum och vilken institution?
___ / ___ 20___

___ / ___ 20___

Föränd-
ringar efter 
senaste 
ansökan

Emotsedda
förmåner

Bostadslös, vistelseadress:

On Ni emotser någon förmån som är primär i förhållande till utkomststödet, kan den retroaktiva delen av förmå-
nen återkrävas med stöd av 20 § och 23 § i lagen om utkomststöd.

Jag är medveten om att socialmyndigheterna med stöd av 20 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom 
socialvården har rätt att av statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga samfund, folkpen-
sionsanstalten, 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 sekre-
tessbestämmelserna 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 för att utreda behovet av socialvård och för att kontrollera de uppgifter som lämnats till myndigheten. 
Socialcentralen har teknisk anslutning till folkpensionsanstalten i fråga om sociala förmåner.

Jag är medveten om att mina uppgifter registreras i välfärdssektorns klientdatasystem. 

Jag försäkrar att de uppgifter som jag inlämnat är sanningsenliga och jag förbinder mig att meddela de förändringar 
som sker i dem under den tid som beslutet om utkomststöd är i kraft (lagen om utkomststöd, 17 § 1 och 2 mom.). 
Jag/vi samtycker till att de inlämnade uppgifterna kontrolleras. 

Sänd ansökan till:

Åbo stads välfärdssektor Riktgivande dag, då  
ansökan ska inlämnas  ___ / ___ 20___

Förfrågningar om ansökan:

Tfn 02 262 5001      mån-fre kl. 9.00 - 15.30 (tors.9.00-14.00) 
Info (Slottsgatan 23)                       mån-fre kl. 12.00 - 14.00
Info Montori(Auragatan 8)    mån- fre kl. 9.00 - 11.00 och 12.00- 15.45

___ / ___ 20___
Sökandens underskrift Makans/makens/sambons underskrift
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