
ANSÖKAN
Kompletterande eller förebyggande utkomststöd

Postnummer och postanstalt

Sökandens efternamn

Telefonnummer

Förnamn

Adress

Sökande

Personbeteckning

Jag har ett gällande beslut från FPA om grundläggande utkomststöd

Grundläggande utkomststöd

Ja, för tiden (dd.mm.åååå–dd.mm.åååå)

Nej, orsak:

–

Jag ansöker om kompletterande eller förebyggande utkomststöd

Kompletterande eller förebyggande utkomststöd

Motiveringar (Bifoga eventuella verifikat)

Tidsbeställning

Jag vill reservera tid hos en socialarbetare eller socialhandledare

Ärende som jag vill diskutera

Socialfårdsmyndigheten har teknisk andslutning till FPA:s förmånsregister och har rätt att kontrollera sökandens uppgifter (21§ i lagen om 
klientens ställning och rättigheter inom socialvården).1.
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Dina personuppgifter lagras i socialvårdens klientregister. Personuppgifter är sekretessbelagda och de överlåts endast på grundval av en 
lag eller med ditt samtycke. På sidan www.espoo.fi/sv/esbo-stad/dataskydd/dataskyddsbeskrivningar-valfards-och-halsosektorn finns en 
dataskyddsbeskrivning med närmare information om behandlingen av dina personuppgifter och om dina rättigheter i fråga om personuppgifter 
vid verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården.

Plats och datum Underskrift och namnförtydligande

Datum, försäkring och underskrift

Jag förbinder mig att meddela om alla förändringar i uppgifterna under den tid då beslutet är i kraft. Utkomststöd som har beviljats utgående från 
felaktiga uppgifter kan återkrävas och saken kan även leda till rättsliga åtgärder (20§ i lagen om utkomststöd).

Ja Nej
Jag försäkrar att de uppgifter som jag har gett är riktiga.

Ja Nej
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http://www.espoo.fi/sv/esbo-stad/dataskydd/dataskyddsbeskrivningar-valfards-och-halsosektorn
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