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Användarmanual till
e-tjänsten Ekonomiskt Bistånd

I e-tjänsten Ekonomiskt bistånd kan du på ett enkelt och säkert sätt söka ekonomiskt
bistånd. Du kan också följa ditt ärende när du vill och kontakta din handläggare.
Vad innehåller e-tjänsten?
Genom e-tjänsten kan du som är sökande och medsökande:
•
•
•
•

ansöka om ekonomiskt bistånd
få information om händelser, beslut, beräkningar och utbetalningar som är kopplade
till din ansökan
välja om du vill få meddelande via sms eller e-post när ditt ärende uppdateras
uppdatera dina personliga kontaktuppgifter.
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Hur du når e-tjänsten
Du når e-tjänsten på https://e-tjanster.ornskoldsvik.se/ekonomisktbistand från din
dator, surfplatta och din smartphone.
Klicka på knappen ”Starta e-tjänsten” för att komma till e-tjänstens
inloggningssida.
Om du använder smartphone behöver du scrolla för att se knappen.

För att använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation som till exempel
BankID, eller mobilt BankID. Du kan läsa mer om BankID på
www.bankid.com.
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Inloggning
Inloggningssidan till e-tjänsten ser ut enligt bilden nedan. Klicka på den
e-legitimation du vill logga in med.

Efter någon sekund kommer nedanstående meddelande. Vänta någon
sekund till så loggas du in till e-tjänsten.
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Startsida
Du är nu inloggad till e-tjänsten och kommer direkt till e-tjänstens startsida.
Se bilden nedan.

Ditt namn

Startsida
Menyrad

Knappar

Framtida funktion!
Funktionen att kunna
skicka säkra
meddelanden med sin
handläggare kommer
senare i vår.

Startsidan kommer du alltid till när du loggar in. Den består av en menyrad
längst upp på sidan och knappar i mitten av sidan. Du kan alltid gå tillbaka till
startsidan genom att klicka på ”Hem” längst upp till vänster i menyraden.
Nu ska vi gå igenom de olika delarna i e-tjänsten.
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Min profil
Längst upp till höger i menyraden står ditt namn följt av en pilsymbol. När du
klickar på den fälls en meny ut, klicka därefter på ”Min profil”. Du får då upp
följande sida:
Min profil

Ändra profil

Här syns din adress och dina kontaktuppgifter. Din postadress hämtar
myndigheten alltid direkt från Skatteverket.
Vill du ändra någon uppgift i din profil trycker du på ”Ändra profil”. Gör
önskade ändringar och tryck på ”Spara” så sparas dina ändringar.

Här markerar du om du vill ha
meddelande via SMS/e-post när
ditt ärende uppdateras

Spara

När du gjort ändringar i din profil förs den informationen direkt in till
myndighetens system. Detta innebär att myndigheten alltid har tillgång till rätt
telefonnummer och e-postadress till dig.
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Ansökningar
Du som är folkbokförd i Örnsköldsviks kommun kan ansöka om ekonomiskt
bistånd genom att klicka på ”Ny ansökan”.
Det gäller både när du ansöker för första gången (Nyansökan) och när du
ansöker om fortsatt ekonomiskt bistånd (Återansökan).

Ny ansökan

När du ansöker för första gången behöver du fylla i fler uppgifter.
Den första delen i ansökan skiljer sig åt beroende på om det är en nyansökan
eller en återansökan. Den andra delen i ansökan är samma för både
nyansökan och återansökan. Den tredje delen i ansökan gäller endast i de fall
det finns en medsökande.

Första delen i ansökan: Olika registrering för nyansökan och återansökan
Nyansökan

Återansökan

Andra delen i ansökan: Samma registrering för både nyansökan och återansökan
Nyansökan och Återansökan
Tredje delen i ansökan: Gäller endast om finns en medsökande
Medsökande
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Del 1) Nyansökan
Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd
När du loggar in hämtas dina personuppgifter från folkbokföringen.

Ange om det finns medsökande (make, maka, partner, sambo).

Uppgifter ska registreras för aktuell månad samt de tre senaste månaderna.
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Del 1) Återansökan
Ansökan om fortsatt försörjningsstöd

När du gör en ”Ansökan om fortsatt försörjningsstöd” kontrollerar tjänsten om
det finns medsökande i insatsen. Dessa uppgifter går inte att ändra i tjänsten.
Om uppgifterna inte stämmer måste du kontakta handläggaren.

I ansökan registrerar du uppgifterna som gäller för den aktuella månaden.
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Del 2) Nyansökan och återansökan
Hjälptexter
Under symbolen ”frågetecken”
dig.

finns hjälptexter som extra information till

Obligatoriska fält
De flesta fält är obligatoriska. Om någon uppgift saknas blir rutan röd.

Datum
Om du anger belopp måste du även registrera datum (förfallodatum).
Det finns två rutor för ”El” eftersom fakturor kan finnas från flera leverantörer.

Spara ansökan
Du kan spara din ansökan och fortsätta fylla i resten alternativt skicka in vid
ett senare tillfälle. Ansökan visas då med status ”Påbörjad” för sökande.
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Samtycke
Du kan lägga till samtycke, samt ange undantag från samtycke.

Granska ansökan
När ansökan är klar (ifylld) och du trycker på knappen ”Nästa” visas
uppgifterna i en sammanställning.
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Försäkran
Det finns tre kryssrutor som du måste markera för att kunna skicka in din
ansökan.

Skicka in ansökan
När ansökan är inskickad kan du/din medsökande se uppgifterna om
ansökan.

Ansökan utan medsökande
Du får bekräftelse när din ansökan är inskickad.

Ansökan när det finns medsökande
Om det finns en medsökande måste den medsökande logga in för att
godkänna ansökan. När den medsökande godkänt ansökan kan den
skickas in.
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Del 3) Medsökande
Godkännande från medsökande
När du som medsökande loggar in visas ansökan med status ”Väntar på ditt
godkännande”.

Du fyller i samma försäkran som sökande.

När ansökan är inskickad efter ditt godkännande visas följande meddelande.
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Avvisa
Du kan avvisa ansökan som den sökande har registrerat för att skicka in. Om
ansökan avvisas blir dess status ”Påbörjad”.

Återta ansökan
Sökande kan återta ansökan när den ligger för godkännande av medsökande.
När/om medsökande har godkänt ansökan kan den inte återtas. Om ansökan återtas
får den status ”Påbörjad”.
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Bifoga PDF
Det finns möjlighet att bifoga filer i PDF-format till sin ansökan. Tryck på ”Lägg till
PDF” för att nå funktionen.

Lägg därefter till filen i PDF-format. Det går sedan att ta bort eller visa den
PDF-filen du lagt till.

Ta bort PDF

Klicka på ”Lägg till PDF” om du vill lägga
till fler PDF-filer kopplat till din ansökan.

Hur skapar man en fil i PDF-format?
De flesta filer (.doc, .jpg etc…) kan du göra om till PDF-format. Du kan göra de både via dator,
surfplatta och via din smartphone.
Om du tar en bild med din smartphone behöver du ha PDF installerat på din smartphone:
•
•
•

iPhone har PDF
Android har PDF
Windows har PDF

I många fall finns det redan inbyggda funktioner för att göra om till PDF-format. Om det saknas
så kan du ladda ner en gratisapp som klarar detta.

Visa PDF
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Följ dina ansökningar
Du kan följa dina ansökningar från att de kommit in till myndigheten. Du kan
ta fram ansökningarna på två sätt:
Alt 1) Klicka på ”Ansökningar” längst upp i menyraden.
Alt 2) Klicka på knappen ”Ansökningar”.
Alt 1

Alt 2

Nedanstående sida visas där dina samtliga ansökningar finns från ett visst
datum.

Datum då ansökan
inkommit.

Ansökans
status

I den vänstra kolumnen ser du det datum då ansökan kommit in till
myndigheten. I mitten ser du vilken status som ansökan har (Registrerad,
Beslutad, Utbetald).

Klicka på den
ansökan som du
vill ha mer
detaljerad
information om.
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Ansökan – detaljerad information
Om du vill ha mer detaljerad information om en viss ansökan klickar du på
den. Nedanstående sida visas där du ser vilka händelser som är kopplade till
ansökan.

Klicka här för mer
detaljerad information
om händelsen.

Klicka på knappen
“Tillbaka” för att
komma tillbaka till
sidan som visar dina
samtliga ansökningar.

Om du vill ha mer detaljerad information om de händelser som är kopplade till
ansökan, klicka på de blå rubrikerna.
Om du vill gå tillbaka till sidan som visar dina samtliga ansökningar, klicka på
knappen ”Tillbaka”.
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Beräkning
Här visas de slutgiltiga beräkningar som är kopplade till den valda ansökan.

Klicka på knappen
“Tillbaka” för att
komma tillbaka till
översiktssidan som visar
den valda ansökan med
tillhörande händelser.
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Beslut
Här visas de beslut som är kopplade till den valda ansökan.

Klicka på knappen
“Tillbaka” för att
komma tillbaka till
översiktssidan som visar
den valda ansökan med
tillhörande händelser.
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Dokument
Du kan läsa dina dokument som handläggaren har valt att publicera. Du kan
ta fram dokumenten på två sätt:
Alt 1) Klicka på ”Dokument” längst upp i menyraden.
Alt 2) Klicka på knappen ”Dokument”.
Alt 1

Alt 2

Nedanstående sida visas med dina samtliga dokument som handläggaren
har valt att publicera från ett visst datum.

Datum då dokumentet
skrevs.

Dokumentets rubrik

I den vänstra kolumnen ser du det datum då dokumentet skrevs. I mitten ser
du dokumentets rubrik.

Klicka på det
dokument som du
vill ha mer
detaljerad
information om.
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Dokument – detaljerad information
Om du vill ha mer detaljerad information om ett visst dokument klickar du på
det. Nedanstående sida visas där du kan läsa innehållet i dokumentet.

Klicka på knappen “Tillbaka” för
att komma tillbaka till sidan som
visar samtliga dokument.

Om du vill gå tillbaka till sidan som visar dina samtliga dokument klicka på
knappen ”Tillbaka”.
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Utbetalningar
Du kan läsa om dina utbetalningar på två sätt:
Alt 1) Klicka på ”Utbetalningar” längst upp i menyraden.
Alt 2) Klicka på knappen ” Utbetalningar”.
Alt 1

Alt 2

Nedanstående sida visas med dina samtliga utbetalningar från ett visst
datum.

Datum då pengarna
skickats från
myndigheten.

Utbetalningens
belopp

Information om
utbetalningen

Klicka på den
utbetalning som
du vill ha mer
detaljerad
information om.

I den vänstra kolumnen ser du det datum då pengarna skickats från myndigheten. I mitten
ser du utbetalningens belopp (kr). I högra kolumnen finns kortfattad information om
utbetalningen.
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Utbetalningar–detaljerad information
Om du vill ha mer detaljerad information om en viss utbetalning klickar du på
den. Då kommer nedanstående sida upp där du kan läsa innehållet i
utbetalningen.

Klicka på knappen “Tillbaka”
för att komma tillbaka till
sidan som visar samtliga
utbetalningar.

Om du vill gå tillbaka till sidan som visar dina samtliga utbetalningar klicka på
knappen ”Tillbaka”.
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Kontakter
Du kan se kontaktuppgifterna till din handläggare. Du hittar
kontaktuppgifterna genom att klicka på ”Kontakter” längst upp i menyraden.

Här hittar du
kontaktuppgifter
till din
handläggare.

Du får då fram din handläggares kontaktuppgifter, se bilden nedan.

24
Logga ut
När du vill stänga ner e-tjänsten ska du klicka på ”Logga ut”. Du når den
funktionen genom att klicka på pilsymbolen vid ditt namn, längst upp till höger
i menyraden. När du klickar på den fälls en meny ut, klicka därefter på ”Logga
ut”. Stäng sedan din webbläsare! Du är då helt utloggad ur e-tjänsten.

Logga ut

