
För vilken månad ansöks om stöd? *

Förnamn Efternamn Personbeteckning

Adress Postkod Postort

Bankkonto, IBAN-nummer * Telefonnummer

Har du hemmavarande barn? *
Ja, jag har barn under 18 år hemma
Nej

Söker du för dig och en samboende? *
Ja, till ansökan finns en medsökande.
Nej, jag söker bara för mig.

Bostad *
Bor i egen hyreslägenhet
Bor i egen aktielägenhet
Bor i egnahemshus
Bor andra hand
Bor hos föräldarna
Bor inneboende
Bor med partner

Antal personer som bor i bostaden *

Sysselsättning/försörjning
Sökandes svar

Vad är din sysselsättning?

Under vilken period har du sysselsättning?

Är du sjukskriven? Om ja, vilken period?

Är du anmäld hos AMS? Om ja, sedan när?

Har du sökt bostadsbidrag?

Ansökan om utkomststöd

Personuppgifter
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Sökandes inkomster den senaste månaden
Ange hela hushållets inkomster. Beloppen ska vara netto (efter skatt) och avrundade till hela euro. Ange även datum
för inkomst.

Euro Datum

Lön eller arvode

Arbetsmarknadsstöd eller
grunddagpenning

A-kassa (ange även vilken)

Studiestöd och -lån

Bostadsbidrag

Underhållsbidrag och -stöd

Barnbidrag

Pensioner

Föräldrapenning

Hemvårdsstöd

Sjukdagpenning

Handikappbidrag

Andra inkomster

Väntar du någon annan förmån eller
utbetalning, om ja vilken?
Besparingar eller andra tillgångar

Hyra Hushållselektricitet Vatten

Receptbelagd medicin Offentlig hälso- och sjukvård Hemvårdsavgift

Barnomsorgsavgift Barnförsäkring Hemförsäkring

Övriga utgifter för vad?

Kontoutdrag över familjens samtliga bankkonton för de två senaste månaderna.
Specifikationer på inkomster, t.ex. arbetslöshetsförmån, lön.
Verifikat över boendeutgifter, t.ex. hyreskontrakt, ränteintyg på bostadslån, vederlag.
Räkningar som gäller utgifter som ingår i grunddelen, t.ex. TV-avgift samt telefon- och interneträkningar, behöver
inte bifogas ansökan.
Senaste beskattningsbeslut.
Övrig information som är viktig för utkomststödsansökan

Utgifter
Ange endast de utgifter som förfaller till betalning under den månad som stödet ska beräknas för. Ange hela
hushållets utgifter. Avrunda till hela euro.

Bilagor som pdf, inskannat eller fotograferat dokument

2/3



Försäkran om uppgifternas riktighet
Huvudsökandes namn och personbeteckning har hämtats från befolkningsregistret i samband med e-
identifieringen. Kontroller av samtliga inlämnade uppgifter kan utföras i enlighet med 20 § lag om klientens ställning
och rättigheter inom socialvården.

Ja, jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat via e-formuläret är fullständiga och sanningsenliga samt att jag ska
meddela eventuella förändringar i de uppgifter jag lämnat.

Information om ansökan

Vill du ha en egen kopia av din ansökan? Klicka på knappen PDF före du skickar in ansökan, så skapas en kopia i
PDF-format åt dig som du kan spara ned.

Ort Datum Underskrift

De personuppgifter du lämnar in via denna ansökan används för att möjliggöra Kommunernas socialtjänsts k.f.
behandling av ditt ärende och för att kunna ge dig den service som du söker. Uppgifterna sparas i förbundets
datasystem tills syftet med behandlingen av dina personuppgifter är uppfyllt. Hanteringen av dina personuppgifter
sker i enlighet med EUs dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer på www.kst.ax.
Kontakt:
Socialarbetare
Vuxensocialarbete
Telefon: 532 800 (växeln)

Underskrift
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