
 

 

 

 

Nu kan du äntligen ansöka om försörjningsstöd via 

kommunens E-tjänst och därmed också följa ditt ärende på 

mina sidor. 

 
Du kan ansöka om försörjningsstöd via kommunens E-tjänst OM 

 

-Du har Bank-ID och om du har tillgång till mobiltelefon eller till dator/mailadress. 

 

www.gislaved.se/ekonomisktbistand  
 

Att installera BankID 
Informationen om hur du installerar mobilt BankID finns här: 

https://support.bankid.com/sv/bestalla-bankid/bestalla-mobilt-bankid 

Du kan även kontakta din bank för att få hjälp med BankID.  

 

Mina Sidor 
Via mina Sidor som du hittar via länken till E-tjänsten ovan kan du: 

-Ansöka om försörjningsstöd 

-Se vilken handläggare du har 

-Följa ditt ärende 

-Se beslut gällande din ansökan 

-Se när eventuellt försörjningsstöd betalas ut 

 

OBS! Kontrollera dina adress och telefonuppgifter så att aviseringar i mail och SMS kommer 

fram till dig! 

 

Besök 
När du ansöker om försörjningsstöd via E-tjänsten aviseras du via SMS när du fått en tid för 

besök hos din handläggare, följ länken i meddelandet till mina sidor. Gå in på mina dokument 

för att se kallelsen till mötet.  

Om du behöver ändra eller avboka tiden i kallelsen, kontaktar du din handläggare. 

Kontaktuppgifter till din handläggare finns under ”din profil”. 

 
Tänk på att du måste bifoga samtliga handlingar i PDF-format som rör din 

ansökan. Detta görs på mina sidor i e-tjänsten för försörjningsstöd. Om det inte 

är möjligt att bifoga handlingar elektroniskt i PDF-format i samband med din 

ansökan skall dessa lämnas in inom en vecka. Annars kan du eventuellt komma 

att meddelas avslag på din ansökan.  Handlingar/kvitton/fakturor kan till 

exempel lämnas i receptionen eller vid besök.  

 

Du kan bara ansöka om försörjningsstöd via E-tjänsten en gång per månad. Om du behöver 

ansöka om försörjningsstöd utöver detta ska du kontakta din handläggare. 

När du har skickat in din ansökan om försörjningsstöd för en månadsperiod stängs E-tjänsten 

för nya ansökningar. E-tjänsten för ansökan om försörjningsstöd öppnar igen 15 dagar innan 

nästa månadsperiod börjar.  

-Kan du ändå inte komma in på mina sidor, kontakta din handläggare. 

 

Kontakta gärna din handläggare om du har några frågor. 

http://www.gislaved.se/ekonomisktbistand
https://support.bankid.com/sv/bestalla-bankid/bestalla-mobilt-bankid

