
www.sollentuna.se

ekonomiskt bistånd
Så fungerar e-tjänsten
www.sollentuna.se/ebistand



här hittar du e-tjänsten
• Gå till www.sollentuna.se/ebistand
• Klicka på länken "Ansök om ekonomiskt bistånd via e-tjänst"
• Logga in med ditt personnummer och BankID.  

Om du inte har BankID beställer du tjänsten från din bank.
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min sida
1. Ansökningar - Här samlas dina ansökningar
2. Dokument - Här kan du se vilka dokument som du skickat in
3. Meddelanden - Se meddelanden som skickats från dig och din handläggare
4. Utbetalningar - Här kan du se alla utbetalningar

för ny ansökan
1A. Klicka på  "Ny ansökan".



ansökan: personuppgifter
• Här hämtas dina personuppgifter in automatiskt från befolknings/- verksamhetsregistret



ansökan: medsökande
• När du ansöker måste du ange om det finns medsökande  

(make, maka, partner, sambo).



ansökan: inkomster
• I det här steget ska du lämna uppgifter för innevarande månad 

samt de tre senaste månaderna.



ansökan: om obligatoriska fält och hjälptexter
• De flesta fält är obligatoriska. Om en uppgift saknas blir rutan röd.
• Om ett belopp anges måste även datum registreras i vissa rutor. 
• Det finns två rutor för ”El” eftersom fakturor kan finnas från flera leverantörer. 
• Under symbolen med frågetecken finns hjälptexter. 



lägga till dokument
• Systemet kan endast ta emot filer i formatet PDF. 
• Det finns appar och webbsidor som kan omvandla de flesta filformat till PDF.
• Klicka på Lägg till PDF för att lägga till dokument.



skicka in ansökan
• Eventuella medsökande måste logga in för att godkänna ansökan.
• När medsökande godkänt ansökan kan du skicka in din ansökan.

vy för medsökande
• När medsökande loggar in visas ansökan med status ”Väntar på ditt godkännande”.
• Medsökande kan välja att Skicka in eller Avisa ansökningen



återansökan - fortsatt försörjningsstöd
• Om du tidigare gjort en ansökan och ska göra en ny klickar du på Ny ansökan
• Tjänsten kontrollerar om det finns medsökande. 
• Dessa uppgifter går inte att ändra. Om uppgifterna inte stämmer måste du kontakta din handläggare.
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återansökan: uppge inkomster aktuell månad
• I ansökan om fortsatt försörjningsstöd ska du lämna inkomster för aktuell månad.
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kontakt
Telefon: 08-579 210 00
E-post: kontaktcenter@sollentuna.se


