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Om medborgartjänsten 

 

Medborgartjänsten ”Ekonomiskt bistånd Ansökan” ger dig möjlighet att ansöka om 

ekonomiskt bistånd digitalt. Om det finns en medsökande måste även denne godkänna 

ansökan innan den kan skickas in. 

Du och den medsökande loggar in i tjänsten var för sig med Bank-ID eller annan e-

legitimation. Du kan ansöka under dygnets alla timmar och välja dator, surfplatta eller 

smartphone för att nå tjänsten. 

 

Förutsättningar för ansökan 
För att kunna göra en nyansökan måste du/medsökande vara folkbokförda i Växjö 

kommun 

För att kunna göra en återansökan måste du/medsökande ha ett pågående ärende med 

ekonomiskt bistånd. 

De flesta uppgifter är obligatoriska att fylla i. Om obligatoriska uppgifter saknas går det 

inte att skicka in ansökan.  

Du och medsökande har möjlighet att bifoga filer i PDF-format i ansökan. 
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Göra ny ansökan 

 

För att skapa en ansökan tryck på Ny ansökan. Denna knapp finns både på startsidan och 

på sidan där tidigare ansökningar visas. 

 

Ny ansökan 

När du loggar in hämtas uppgifter om dig från befolkningsregistret. 
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Uppge medsökande 

Du som söker ska fylla i om det finns medsökande (make, maka, partner, sambo). 

 

Uppge inkomster tre månader bakåt 

 
Fyll i din inkomst för innevarande månad samt de tre senaste månaderna. Om du inte 

har inkomster skriv 0 kronor. 
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Obligatoriska fält och hjälptext 

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

Om belopp anges måste även datum registreras i vissa rutor. Det finns två rutor för ”El” 

eftersom fakturor kan finnas från flera leverantörer. 

Under symbolen ”frågetecken” finns hjälptexter som extra information. 

 

Återansökan 

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 din handläggare. 
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Uppge inkomster aktuell månad 

I ansökan om fortsatt försörjningsstöd ska uppgifter registreras för aktuell månad. Om 

du inte har inkomster skriv 0 kronor. 

 

Spara ansökan utan att skicka in 

 

Du kan spara 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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Ange samtycke 

Du kan ange undantag från samt lägga till samtycken. 

 

Försäkran 

Det finns tre stycken ”checkboxar” som du måste markera för att kunna skicka in 

ansökan. 

När ansökan skickats in till Växjö kommun kan du /medsökande se uppgifter om 

ansökan i tjänsten.  I manualen Medborgartjänst ekonomiskt bistånd kan du läsa mer om 

detta. 
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Skicka in ansökan 

Medsökande måste logga in för att godkänna ansökan. När medsökande godkänt 

ansökan kan den skickas in till Växjö kommun. 

Du får svaret ovan när ansökan har skickats in. 

 

Godkänna ansökan som medsökande 

När medsökande loggar in visas ansökan med status ”Väntar på ditt godkännande”. 
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Försäkran av medsökande 

Medsökande fyller i samma försäkran som sökande. 

 

Du får svaret ovan när ansökan har skickats in. 

 

Avvisa ansökan som medsökande 

Medsökande kan avvisa ansökan som du har registrerat för att skicka in. Om ansökan 

avvisas blir dess status ”Påbörjad”. 
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Återta ansökan  

 

Du 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”. 

 

Bifoga fil  

 
Du och medsökande kan bifoga PDF-filer med ansökan. 

Bifoga PDF forts 

Lägg till önskat dokument.  Det går sedan att ta bort eller visa. 
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Spara en wordfil som pdf Spara en excelfil som pdf 

 

Klicka på Arkiv längst upp till vänster i menyn.  

Klicka på Arkiv längst upp till vänster i 

menyn. 

 
Välj Spara som Adobe PDF och spara filen på 

en plats på din dator. 

 
Välj Spara som Adobe PDF och spara 

filen på en plats på din dator. 
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