Så här fyller du i den
digitala ansökan

På mina sidor kan du både ansöka om
ekonomiskt bistånd och följa ditt ärende.
www.forsorjningsstod.vadstena.se

MANUAL – FORTSATT ANSÖKAN
FÖRSÖRJNINGSSTÖD
Det är enkelt att göra en ansökan om ekonomiskt bistånd via e-tjänsten, som är öppen
dygnet runt. Du gör din ansökan från din mobil, dator eller läsplatta.
Samla alla handlingar exempelvis kontoutdrag, kontoöversikt, hyresavi, elfaktura,
lönespecifikation. Mer information om vad du ska bifoga din ansökan hittar du i
ansökan på Viva Medborgare och på Vadstena kommun - Detta ska bifogas din återansökan om försörjningsstöd.
Du kommer att behöva ladda upp dina bilagor. Om du inte har digitala kopior går det
bra att fotografera underlaget och sedan ladda upp bilden.
Alla uppgifter som du fyller i och lämnar måste stämma. Att lämna fel uppgifter kan
vara bidragsbrott och leda till polisanmälan.
För att logga in och ansöka via e-tjänsten behöver du BankID. Det är en säker identifiering för dig på internet. Det är också ett säkert sätt för oss som myndighet att skydda
dina personuppgifter. Om du inte har något BankID, kontakta din bank.

1

1

Här loggar du in på Viva Medborgare med hjälp av ditt BankID. Klicka på ”Försörjningsstöd” för
att påbörja fortsatt ansökan. Du kan även nå tjänsten via https://forsorjningsstod.vadstena.se/
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Bilden nedan visar din översiktsvy. Här hittar du information om din senaste utbetalning och
beslut. Här finns även kontaktuppgifterna till dig och din handläggare. Om du under ansökans
gång behöver gå tillbaka till startsidan/ översiktsvyn tryck på ”Ekonomiskt bistånd” högst upp till
vänster.
För att påbörja ansökan tyck på ”Sök”.
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På startfliken kan du hitta information om vad du ska bifoga din ansökan.

4

Fyll i uppgifterna och kontrollera de uppgifter som redan finns lagrade.
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Under fliken Medsökande fyller du i uppgifter om den du delar hushåll med - till exempel om du är
sambo eller är gift. Om medsökande saknas går du vidare i din ansökan.
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Under fliken Barn kontrollerar du att uppgifterna stämmer, i det fall du har barn registerade i ditt
ärende. Fyll i de uppgifter som inte har lagrats.
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Under fliken Bostad fyller du i hur du bor och kontrollerar de eventuella uppgifter som
redan finns lagrade.
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Här laddar du upp kontoutdrag på alla dina och eventuell medsökandes konton.
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Under fliken Inkomster ska du ange alla dina inkomster och även ladda upp underlag där det krävs.
Söker du tillsammans med någon annan behöver du redovisa bådas inkomster. Har du fler inkomster
tryck på ”Lägg till inkomst”.
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Under Utgifter fyller du i de utgifter som hushållethar och som du ansöker om. Som exempel hyra, el, bredband. Här laddar du även upp underlag som styrker dem. Har du fler utgifter
tryck på ”Lägg till kostnad”.
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Fyll i de tillgångar du eventuellt har, som exempel bil.
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Under fliken Ersättningar ska du fylla i andra bidrag och ersättningar som du sökt om men
ännu inte fått något beslut om, till exempel om du väntar på bostadsbidrag från
Försäkringskassan.
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Under fliken Sysselsättning ska du fylla i om du arbetar, studerar eller har andra
sysselsättningar. Om du som exempel är arbetssökande ska du ladda upp en förteckning
över vilka jobb du sökt.
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Om du vill lägga till ett meddelande eller annan information som vi har glömt att fråga om gör
du det under fliken övrigt.
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Under den sista fliken Försäkran finns en sammanfattning av din ansökan. Här kan du välja
hur du vill bli kontaktad av oss, genom sms, e-post eller båda vägarna.
Kontrollera att alla uppgifter stämmer och bocka i rutorna efter att ha läst informationen.
Välj sedan signera och skicka in. Om ni är två som ansöker ska båda signera ansökan. Medsökande får då ett sms, e-post som meddelar att ansökan kan signeras.
När din ansökan är registrerad hos oss kan du följa hur det går med den i e-tjänsten Mina sidor, som du hittar på https://forsorjningsstod.vadstena.se/
Här kan du se när ansökan kom in, om vi sakna några uppgifter, om du beviljats pengar och i
så fall hur mycket och när du får dem.
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