Manual för e-ansökan försörjningsstöd för sökande som
par
Denna lathund kommer att demonstrera hur ni som par ansöker om ekonomiskt bistånd via
kommunens e-tjänst. Denna lathund kommer att visa exempelbilder från dator i Windows 11miljö med Internet Explorer som webbläsare.
Den av er som är sökande fyller i ansökan som sedan signeras av både sökande och
medsökande.
Bra att veta: Beroende på dina svar i de olika stegen kan du få följdfrågor som inte visas på
exempelbilderna.
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1. Starta e-tjänsten på kommunens hemsida
För att starta e-tjänsten gör enligt följande:
1. Gå till kommunens hemsida www.alvkarleby.se
2. Klicka på Omsorg och hjälp.
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3. Välj Ekonomi och klicka på Ekonomiskt Bistånd på vänster sida
4. Välj Ansökan ekonomiskt bistånd
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5. Under rubriken Hur söker jag ekonomiskt bistånd väljer du ansök om ekonomiskt
bistånd.
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2. Logga in med Mobilt BankID
1.
2.
3.
4.

Välj Mobilt Bankid
Skriv in ert personnummer
Klicka på OK
Öppna Mobilt BankID på er mobil och signera.
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VIKTIGT! Eftersom du ansöker tillsammans med en annan person, en så kallad medsökande,
kommer ni båda att behöva skriva under ansökan. Detta gör ni med era respektive elegitimationer/mobilt BankID. Personen du ansöker tillsammans med kommer få ett SMS
och/eller e-postmeddelande med information om hur det går till rent praktiskt. Först när båda
sökanden har signerat ansökan skickas den in till kommunen.
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3. E-tjänst ekonomiskt bistånd
3.1 Start
1. Läs informationen.
2. Klicka på Framåt.
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3.2 Personuppgifter

1. Klicka för att ange om ni ansöker som ensam eller om du har en medsökande.
VIKTIGT! Denna lathund förutsätter att ni väljer Gift/registrerad partner/sambo.
Om du ansöker som Ensamstående se separat lathund ”Lathund e-ansökan
försörjningsstöd för ensamstående.
2. Personnummer, Förnamn och Efternamn är redan ifyllt för sökande då uppgifterna
hämtas från BankID.
3. Skriv sökandes Bokföringsadress
4. Skriv sökandes Postnummer. Postort kommer automtiskt att fyllas i. Notera att
ansökningar förutsätter att bokföringsadressen är inom Älvkarleby kommun.
5. Besvara Ja eller Nej. Om du klickar Ja öppnas ett fält för att uppge adressuppgifterna.
6. Ange sökandes telefonnummer.
7. Ange eventuell e-postadress.
8. Ange medsökandes personnummer.
9. Skriv medsökandes förnamn.
10. Skriv medsökandes efternamn.
11. Ange medsökandes telefonnummer.
12. Ange medsökandes eventuella e-postadress.
13. Klicka sedan på Framåt för att gå vidare till nästa steg.
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3.3 Samtycke
1. Läs informationen noggrant.
2. Klicka i rutan om ni samtycker till den angivna informationen eller inte.
3. Klicka sedan på Framåt.
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3.4 Sökandes uppgifter
1. Ange vilken månad som din ansökan avser. Observera att ni inte kan skicka in
ytterligare ansökan om ni ännu inte fått ett beslut från er senaste inskickade ansökan
(detta gäller oavsett vilken månad ni ansöker för)
2. Svara Ja eller Nej på frågan. Observera att beroende på hur ni svarar kan fler fält
öppnas som ni behöver fylla i.
a) Om ni svarar Ja måste ni uppge om familjebilden för ert hushåll ändrats
sedan föregående månad.
b) Om ni svarar Nej måste ni uppge Medborgarskap, Tolkbehov och om det
finns barn under 21 år som bor hemma.
3. Klicka på Fortsätt
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3.5 Inkomster
Observera att du ska redovisas för eventuella inkomster som inkommit månaden före den du
ansöker om försörjningsstöd för. Tex om du söker försörjningsstöd för februari är det
inkomster för januari som ska redovisas.
1. Läs noga igenom informationen och notera vilka inkomster frågan gäller.
2. Besvara med Ja eller Nej sökande. Om du klicka Ja måste du fylla i datum och
belopp.
3. Besvara med Ja eller Nej medsökande. Om du klicka Ja måste du fylla i datum och
belopp.
4. Besvara med Ja eller Nej för sökande. Om du klickar Ja måste du fylla i vad
inkomsten avser, datum och belopp.
5. Besvara med Ja eller Nej för medsökande. Om du klickar Ja måste du fylla i vad
inkomsten avser, datum och belopp.
6. Klicka sedan på Framåt för att komma till nästa avsnitt.
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3.6 Utgifter
1. Klicka för att markera de utgifter/kostnader du har för perioden som du ansöker om.
2. Klicka för att markera de utgifter/kostnader du har för perioden som du ansöker om.
3. Klicka sedan på Framåt för att komma till nästa avsnitt.
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3.7 Underlag för din ansökan
1. Läs informationen noggrant.
2. Klicka i rutan om du samtycker till den angivna informationen.
VIKTIGT! För att kunna gå vidare i din ansökan måste du samtycka till
informationen.
3. Klicka sedan på Framåt.
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3.8 Summering
1. Läs igenom summeringen av er ansökan. Ni kan ändra eventuella felaktigheter genom
att klicka på Ändra sidans uppgifter för varje avsnitt.
2. Klicka i försäkring om sanningsenliga och fullständiga uppgifter.
3. Klicka på Skriv under
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3.9 Underskrift
VIKTIGT! Eftersom du ansöker tillsammans med en annan person, en så kallad medsökande,
kommer ni båda att behöva skriva under ansökan. Detta gör ni med era respektive elegitimationer/mobilt BankID. Personen du ansöker tillsammans med kommer få ett SMS
och/eller e-postmeddelande med information om hur det går till rent praktiskt. Först när båda
sökanden har signerat ansökan skickas den in till kommunen.
3.9.1 Sökande underskrift

1. Klicka på BankID för att signera din e-ansökan.
2. Om du vill signera med mobilt BankID och du har det installerat på samma
mobiltelefon eller dator som du har gjort din e-ansökan ska du klicka på knappen:
Med BankID på denna enhet. Därefter öppnas mobilt BankID-appen automatiskt
och du kan signera med din personliga kod (se bild nedan, punkt 5).
3. Om du däremot har gjort din ansökan på t.ex. en dator och du har mobilt BankID
installerat på en mobiltelefon eller surfplatta ska du klicka på knappen Med BankID
på en annan enhet (se bild nedan, punkt 3). Sedan behöver du öppna mobilt BankIDappen på den enheten där den finns installerad (se bild nedan, punkt 4). När du sedan
öppnat mobilt BankID-appen kan du signera med din personliga kod (se bild nedan,
punkt 5).
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3.9.2 Sökande Klar

1. Klicka på ikonen. VIKTIGT! När detta fönster i din webbläsare stängs kommer du
inte få fram PDF-dokumentet igen. För att möjliggöra att du kan spara eller skriva ut
PDF dokumentet (din ansökan) måste du öppna dokumentet genom att klicka ikonen.
2. Du får nu ett sms och e-postmeddelande som meddelar att medsökande blivit
uppmanad att signera.
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3.9.3 – Medsökandes signering

1. Efter att sökande har signerat ansökan kommer medsökande få en länk skickat till sig
via epost eller sms till sin mobiltelefon. Öppna epostmeddelandet/SMS:et och gör
enligt följande:
2. Klicka på länken från epost eller sms för att som medsökande granska er e-ansökan.
VIKTIG: Du måste legitimera dig med BankID för att kunna granska e-ansökan.
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Om du vill logga in med mobilt BankID och du har appen installerad på samma mobiltelefon
som du öppnat sms-/epostlänken med ska du klicka på knappen BankID på samma enhet (se
bild nedan, punkt 2). Därefter öppnas mobilt BankID-appen automatiskt och du kan signera
med din personliga kod (se bild nedan, punkt 6). Nu är du inloggad och kan fortsätta genom
att läsa nästa sida.
Om du däremot har appen installerad på en annan enhet klicka på knappen BankID på annan
enhet (se bild nedan, punkt 3). Ange därefter ditt personnummer och klicka på Skicka (se
bild nedan, punkt 4). Öppna sedan mobilt BankID-appen på den enheten där den finns
installerad (se exempelbild nedan, punkt 5) och signera med din personliga kod (se bild
nedan, punkt 6). Nu är du inloggad och kan fortsätta med att granska ansökan genom att läsa
nästa sida.
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3.9.4 Medsökandes granskning

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Via datorn: Klicka för att markera att du vill acceptera eller avslå ansökan.
Via sms: Klicka för att markera att du vill acceptera eller avslå ansökan
Klicka på Framåt.
Granska hela ansökan genom att scrolla ner på sidan och läs igenom allt.
Klicka i rutan om du samtycker till den angivna informationen.
Klicka sedan på Framåt.
Om vill godkänna ansökan klicka på Jag accepterar och fortsätt läs på nästa sida för
att slutföra din underskrift.
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3.9.5 Medsökandes signering

1. Klicka på BankID för att signera er e-ansökan.
2. Om du vill signera med mobilt BankID och du har det installerat på samma
mobiltelefon eller dator som du har gjort din e-ansökan ska du klicka på knappen:
Med BankID på denna enhet. Därefter öppnas mobilt BankID-appen automatiskt
och du kan signera med din personliga kod (se bild nedan, punkt 5).
3. Om du däremot har gjort din ansökan på t.ex. en dator och du har mobilt BankID
installerat på en mobiltelefon eller surfplatta ska du klicka på knappen Med BankID
på en annan enhet (se bild nedan, punkt 3). Sedan behöver du öppna mobilt BankIDappen på den enheten där den finns installerad (se bild nedan, punkt 4). När du sedan
öppnat mobilt BankID-appen kan du signera med din personliga kod (se bild nedan,
punkt 5).
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3.10 Komplett e-ansökan klar

1. Klicka på ikonen för att se ansökan i PDF format. VIKTIGT! När detta fönster i din
webbläsare stängs kommer du inte få fram PDF-dokumentet igen. För att möjliggöra
att du kan spara eller skriva ut PDF dokumentet (er ansökan) måste du öppna
dokumentet genom att klicka ikonen.
2. Både sökande och medsökan får bekräftelse på att e-ansökan har skickats till
kommunen via sms och e-post.
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