
För vilken månad gäller kompletteringen? *

Förnamn Efternamn Personbeteckning Telefonnummer

Bifoga endast de bilagor som du inte bifogade vid din ursprungliga ansökan om utkomststöd. Finns verifikaten bara
till pappers kan du fotografera eller skanna in dokumenten för att bifoga som filer. OBS! Medicinkvitton och
räkningar för övriga utgifter ska lämnas in till socialkansliet i original. Även eventuella andra bilagor kan lämnas i
pappersform till socialkansliet.

Kontoutdrag
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.
Beskattningsbeslut
Övrig information som påverkar min tidigare inskickade ansökan om utkomststöd

Försäkran om uppgifternas riktighet
Kontroller av de inlämnade uppgifterna 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.
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.
Ansökan skickas till:
Kommunernas socialtjänst k.f
Vuxensocialarbete
Skarpansvägen 30
22100 Mariehamn
Kontakt:
Socialarbetare
Vuxensocialarbete
Telefon: 532 800 (växeln)
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