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Om medborgartjänsten 

 

Medborgartjänsten ”Ekonomiskt bistånd Visa” ger dig/medsökande möjlighet att få 

information om beslut, utbetalningar med mera under dygnets alla timmar. Du kan välja 

att använda dator, surfplatta eller smartphone för att nå tjänsten. 

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

 e-legitimation. 

Du och medsökanden får ett SMS och/eller ett e-postmeddelande när nya beslut och 

dokument skapas. Det finns också en meddelandefunktion där du kan ta emot 

meddelanden från din handläggare och skicka meddelanden till din handläggare som rör 

din ansökan om ekonomiskt bistånd. 
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Följ ditt ärende 

Du kan se samtliga ansökningar från ett visst datum. Uppgifter om datum, typ av 

ansökan och status presenteras. Det går att se ansökan med efterföljande händelser 

genom att klicka på raden för aktuell ansökan. 

 

Se beräkning, beslut, utbetalning 

 

Genom att klicka på exempelvis beräkning eller beslut visas detaljerade uppgifter för ditt 

ärende. 
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Beräkning i detalj 

Här presenteras slutliga beräkningar som är kopplade till din ansökan.  

 

Beslut i detalj 

Här kan du läsa mer information om beslutet. 
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Dokument 

Här kan du se samtliga dokument som du har tillgång till. Genom att klicka på vald rad 

kan du läsa journalanteckningen eller dokumentet i sin helhet. 

Utbetalningar 

Under Utbetalningar kan du se samtliga utbetalningar med uppgifter om datum, belopp, 

och mottagare. 
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Utbetalning i detalj 

 

Här kan du se detaljerade uppgifter för den aktuella utbetalningen. Det finns även 

möjlighet att skriva ut uppgifterna. För att komma tillbaka till listan med utbetalningar, 

tryck ”Tillbaka”. 

Kontakter 

Här finns kontaktuppgifter till din handläggare.  
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Min profil

 
Genom att välja ”Min profil” visas dina kontaktuppgifter. Tänk på att det är viktigt att 

dina kontaktuppgifter stämmer och att du fyller i uppgifter som eventuellt saknas.  
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