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ANSÖKAN OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNEN FÖR KOSTNADER

Ansökan lämnas in per post  till UF-centret undertecknad inklusive bilagor. Kontaktuppgifter 
 
Ansökan kan lämnas in elektroniskt som bilaga till NTM-centralernas ärendeblankett: Kommunens ärendeblankett

1. Sökande
Kommun FO-nummer

Adress

Postnummer Postanstalt

E-post Telefon

IBAN-konto BIC-kod

Kontoinnehavarens namn och address

Kontaktperson i kommunen

2. Ersättning
Referensnummer Faktureringsperiod

Med stöd av integrationslagen (1386/2010) föreslås att följande kostnader ska ersättas:
1.Kalkylerad ersättning fö den inledande kartläggningen  
   (specifikation på blankett 10)
2.Kalkylerad ersättning (specifikation på blankett 2, personuppgifter på 

blankett 3)

38026200 2.1.  0 - 6  -åringar

38026201 2.2.  personer som fyllt 7 år

38026200 2.A.1  Kvotflyktingar 0-6 -åringar

38026201 2.A.2. Kvotflyktingar som fyllt 7 år

38026301 3. Ersättning för utkomststöd eller återflyttningsbidrag   
    Kommunen kan ansöka om utkomststödets grunddel fram till slutet av år 2016

4. Ersättningar för särskilda kostnader 
    Särskilda kostnader: verifikatet skall innehålla personens namn, födelsetid,  
    kostnader som kommunen utdrag ur bokföringen eller motsvarande

38026304 4.1. ersättning för skada eller sjukdom

38026305 4.2. andra särskilda kostnader

38026306 4.3. åtgärder enligt barnskyddslagen, öppenvård - vård utom hemmet

38026307 4.4. eftervård som handläggs som särskild kostnad, t.o.m. 21 år

38026303 4.5. ensamkommande minderåriga

38026302
5. Ersättning för tolktjänster  
    Tolkning: verifikatet skall innehålla namnet på personen som har behov av  
    tolk, födelsetid, beställare, datum, språk, uppdragets längd och pris.

€
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3. Underskrift
Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

38026308 6. Ersättning för andra kostnader än de som anges ovan

38026500 7. Stödåtgärder för offer för människohandel

SAMMANLAGT
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