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Se hur det går för din ansökan från det du 
lämnat in den tills du får ett beslut.

Du som har ett pågående ärende kan även 
göra din återansökan via e-tjänsten.

Du når e-tjänsten när som helst på 
dygnet och du kan logga in från en dator, 

smartphone eller läsplatta.

Gör din återansökan om försörjningsstöd via 
e-tjänsten Mina sidor ASF

Du kan se vad beslutet blev och varför, ha alla handlingar 
till hands som vi behöver för att kunna behandla din ansökan.

Ha alla handlingar tillhands innan du börjar göra din 
återansökan. Exempel på handlingar som du behöver ladda  
upp vid återansökan är:

• Kontoutdrag från samtliga konton.
• Underlag på dina inkomster - exemelvis lönespecifikation.
• Hyreskontrakt, andrahandskontrakt eller inneboendekontrakt.
• Hyresavi.
• Underlag på övriga kostnader som till exempel fackavgift, 

läkarvård, medicin, elräkning.
• Vid sjukdom/inte arbetsför - redovisa aktuella läkarintyg.
• Skattedeklaration med mera.
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Inledning  

Detta dokument beskriver funktionen utifrån att sökande och medsökande tidigare gjort en nyansökan på 
traditionellt sätt, fått bistånd och har ett pågående ärende. 

Aktivering i  klientens ärende  

Handläggare informerar klient om e-tjänsten och aktiverar därefter ärendet enligt nedan: 

 

Bakomliggande inställningar finns dokumenterat i annat dokument. 
 

Inloggad på Mina sidor och en e -ansökan påbörjas  

”Kalle” har loggat in med sitt mobila bank-id och kommer till bilden nedan. 

 
 



För att komma in i e-tjänsten 
behöver du e-legitimation, 
till exempel ett bankID som 
du loggar in med. Du kan få 
e-legitimation via din bank.

Vilken information kan du få i e-tjänsten?

Du kan se vad som har 
hänt i ditt ärende, till 
exempel att vi tagit emot 
din ansökan.

Du kan se om du behöver komplettera din 
ansökning med någon handling för att vi ska kunna 
besluta om din ansökan.

Du kan se vad beslutet blev och varför, hur mycket pengar 
du får och datum för eventuell utbetalning.

Du kan se hur du överklagar ett beslut 
och vem som är din handläggare.

Få sms när något nytt har 
hänt i ditt ärende, till exempel 
att din ansökan behandlas 
eller att ett beslut har tagits i 
ditt ärende.

Alla som ansöker om försörjningsstöd i Trollhättan 
blir aktiverade för e-tjänsten Mina sidor ASF. 

Du behöver därför inte ringa eller besöka oss för att 
få reda på hur det går med din ansökan. 




