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ANSÖKAN OM FORTSATT UTKOMSTSTÖD
Jag söker utkomststöd från (datum)

Ankom (fylls i av tjänsteinnehavaren)

PERSONUPPGIFTER
Sökanden och
partner

Om du är
arbetslös

Sökandens efternamn och förnamn

Personbeteckning

Partners efternamn och förnamn

Personbeteckning

Adress

Postnummer och postanstalt

Sökandens telefonnummer

Partners telefonnummer

Arbetssökningen ska uppdateras hos AMS, datum
Sökanden

Partner

FÖRÄNDRINGAR I FAMILJEFÖRHÅLLANDEN, BOENDE ELLER EKONOMISK SITUATION SEDAN SENASTE BESLUT OM UTKOMSTSTÖD
(Verifikationer ska bifogas)
Familjeförhållanden

Har dina familjeförhållanden förändrats

Boende

Har du bytt bostad (bifoga hyresavtal eller annan utredning)

nej
nej

ja, hur
när

ja, hur

bostadslös, kontaktadress
Har antalet boende i bostaden förändrats
nej

ja, hur

Inkomster och
förmögenhet

Har dina inkomster förändrats

Skulder och
lån

Har dina skulder och lån förändrats

nej

nej
Bankkonton

ja, hur

ja, hur

Har dina bankkonton förändrats
nej

ja, hur (bifoga t.ex. verifikation på att kontot avslutats)

OBS! Om du vill att utkomststödet ska betalas in på ett nytt konto, ska du fylla i blanketten "Meddelande om kontonummer" på
socialbyrån.
BIDRAG SOM DU HAR SÖKT
Vilka bidrag och andra eventuella inkomster (t.ex. bostadsbidrag, dagpenning, arbetsmarknadsstöd, stöd för hemvård, pension, studieförmåner, garantilön)
har du sökt om, men inte fått beslut om ännu? När har du sökt och varifrån? Ifall du får utkomststöd mot emotsedda inkomster, ersättningar eller
fordringar, kan socialbyrån återkräva detta utkomststöd direkt ur den emotsedda inkomsten när den utbetalas (23 § i lagen om utkomststöd).
Vilket slags bidrag eller annan inkomst

När har du sökt och hos vem
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ÖVRIGT

fortsätter på separat bilaga
DATUM, UNDERSKRIFTER OCH REGISSTRERING AV KLIENTUPPGIFTER

Sökanden, sökandens familjemedlemmar och den som är skyldig att försörja sökanden ska lämna den beslutande myndigheten alla
nödvändiga uppgifter de känner till som inverkar på utkomststödet. (17 § i lagen om utkomststöd, 10 § i förvaltningslagen).
Uppgifter om sökanden kan skaffas och granskas oberoende av sökandens samtycke då det är nödvändigt för att reda ut sökandens
behov av socialvård (12 § 2 mom. och 20 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården).
Socialvårdsmyndigheten har rätt att kontrollera sökandens uppgifter hos befolkningsregistret, till folkpensionsanstaltens
förmånsregister och beskattningsuppgifterna (21 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården).
Dina uppgifter förs in i kommunens klientregister inom socialvården. Du har rätt att kontrollera uppgifterna om dig och kräva att de
rättas.
Jag försäkrar att uppgifterna är riktiga och förbinder mig att meddela de uppgifter som förändras under den tid beslutet om utkomststöd
är i kraft. Utkomststöd som har beviljats på grund av uppsåtligen lämnade vilseledande uppgifter eller uppsåtlig försummelse att lämna
uppgifter kan återkrävas (20 § i lagen om utkomststöd) och det kan leda till rättsliga åtgärder.
Datum

Sökandens underskrift och namnförtydligande

Datum

Partners underskrift och namnförtydligande

BILAGOR

Bristfälligt ifylld ansökan och verifikationer som saknas fördröjer handläggningen av ansökan. Ifall du inte levererar ytterligare
utredningar som begärts inom angiven tid, handläggs ansökan utifrån de uppgifter du lämnat i tid.
Foga följande verifikationer för dig och familjen (med familj avses i gemensamt hushåll boende föräldrar, äkta makar, registrerade
partner, sambor av motsatt kön och familjens minderåriga barn):
dina och familjens alla kontoutdrag från banken eller nätbanken i original för minst en månads tid eller för den tid som begärs (en
utskrift av transaktionerna från bankautomaten eller nätbanken är inte tillräcklig).
verifikationer på inkomsterna, t.ex. lönespecifikation, pensionsbeslut, beslut om inkomstrelaterad dagpenning. Besluten om bidrag
från FPA ska lämnas vid särskild begäran.
verifikationer på boendekostnader och utredning över betalda hyror eller bolagsvederlag (hur mycket och för vilken tid)
verifikationer på utgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården och tandvård inklusive receptbelagd medicin (recept och kvitto
eller apotekets uträkning)
övriga verifikationer och utredningar som klargör den ekonomiska situationen, t.ex. jobb, utbildning eller sjukledighet som börjar,
fortsätter eller slutar, förändringar i familjeförhållandena.
det senaste beskattningsintyget eller beskattningsbeslutet medspecifikationsdel, verifikation av skattemyndigheten eller
utsökningsverket på utmätning av skatteåterbäring
eventuell ytterligare utredning ifall du söker utkomststöd för ett särskilt behov eller särskilda förhållanden.
de bilagor som särskilt begärdes i det senaste beslutet om utkomststöd

Originalverifikationerna, exkl. kvitton på receptbelagda mediciner, återlämnas till sökanden efter beslutet.
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