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ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD OCH BILAGOR

Bristfälligt ifylld ansökan och verifikationer som saknas fördröjer handläggningen av ansökan.

Utkomststödet beräknas i regel per månad. Utkomststödet eller en del av det kan av särskilda skäl beviljas i efterskott
för att betala räkningar som berättigar till utkomststöd. Lämna i så fall in alla verifikationer på inkomster och utgifter
under den tid då räkningarna förföll till betalning.

Foga följande relevanta bilagor om dig och familjen (med familj avses i gemensamt hushåll boende föräldrar, äkta
makar, sambor av motsatt kön, registrerade partner och minderåriga barn):

Personuppgifter
Du ska legitimera dig med ID-kort eller pass när du lämnar in ansökan.

Kontoutdrag
Dina och familjens alla kontoutdrag (också utländska) från banken eller nätbanken i original för den
senaste månaden. De som söker utkomststöd för första gången samt klienter, som inte har sökt
utkomststöd under de senaste sex (6) månaderna, bör hämta kontoutdragen för den senaste två
månaderna från alla banker. Detta inkluderar även alla minderåriga barns kontoutdrag. En utskrift av
transaktionerna från bankautomaten eller nätbanken är inte tillräcklig.

Skatteuppgifter
Det senaste beskattningsintyget eller beskattningsbeslutet med specifikationsdel, verifikation av
skattemyndigheten eller utsökningverket över utmätning av skatteåterbäring.

Verifikationer på inkomster och beslut om bidrag
Lönespecifikation för den senaste månaden (nya klienter för de senaste två månaderna) samt verifikat
over semesterpenning.

Utredning över när senaste anställning börjat/slutat (t.ex. arbetsintyg). Första och sista dagen för
betalning av lön.

Intyg över sjukledighet.

Beslut och senaste meddelande om utbetalning av t.ex. pension (också från utlandet),
arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd, föräldrapenning av något slag, sjukdagpenning,
bostadsbidrag, stöd för hemvård av barn, underhållsstöd, underhållsbidrag eller studiestöd samt det
senaste beslutet om utkomststöd ifall ni har flyttat från en annan kommun.

Utredning över sökta förmåner, fr.o.m. datum och betalare.

För en arbetslös krävs intyg för arbetssökning och eventuellt arbetskraftspolitiskt utlåtande.

För studerande krävs beslut om studiestöd av olika slag, verifikation på lyft studielån, närvarointyg,
utdrag över studieprestationer. Studerande under 21 år ska ge en utredning över föräldrarnas
ekonomiska stöd och deltagande i studiekostnaderna och fylla i en särskild blanket för studerande.

Boende
Hyresavtal eller disponentintyg, betalningsspecifikation över hyran, kvitto på betald hyra eller
bolagsvederlag, där driftsvederlaget och ett eventuellt finansieringsvederlag har specifierats.

Verifikation på andra boendekostnader, t.ex. elräkning som ska betalas, hemförsäkringens
försäkringsbrev och räkning som ska betalas, räkningar för vatten och sophämtning, fastighetsskatt.

Bankens verifikation på bolånets belopp och en amorteringsplan som visar den månatliga räntan.
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Den som saknar permanent bostad ska lämna en skriftlig redogörelse över vistelseorter (adresser,
tidpunkter och bostadsinnehavarens namn).

Utgifter för hälso- och sjukvård
Verifikation på aktuella utgifter för hälso- och sjukvård; recept eller apotekets uträkning samt därtill
hörande apotekskvitton, patientavgifter och receptbelagd medicin inom offentlig hälso- och sjukvård
och munhälsovård, räkningar från polikliniker och sjukhus, verifikat över avgiftstak.

Barndagvård och umgänge med barn
Verifikation på betald avgift för barndagvård och andra avgifter för barnomsorg och
eftermiddagsverksamhet.

Avtal om vårdnad, umgänge och underhåll och kvitton över betalt underhållsbidrag.

Utmätning
Utmätningsmannens betalningsplan eller annan utredning.

Företagare
Företagare ska fylla i en särskild blankett för företagare. Kommunförbundets blankett e6529,
företagets kontoutdrag, skatteuppgifter, balansräkning, resultaträkning samt tilläggsutredningar enligt
behov.

Det behövs inga verifikationer på utgifter som täcks med utkomststödets grunddel, t.ex. kost, hygien, kläder, receptfri
medicin, lokal kollektivtrafik, prenumerationer, Yle-skatt (fd. tv-avgift), telefon och internet, hobby och rekreation och
andra utgifter som hänför sig till ditt och familjens dagliga uppehälle.

Verifikationerna i original återlämnas till sökanden när beslutet har fattats.


