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EKONOMISKT BISTÅND  
VIA E-TJÄNST

KARLSTADS KOMMUN

Karlstads kommun, Kontaktcenter, 651 84 Karlstad.
Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Webbplats: karlstad.se
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HUR ANSÖKER JAG?

VART HITTAR JAG E-TJÄNSTEN?
E-tjänster är en typ av självservice där du 
som kommuninvånare kan göra dina ärenden 
direkt på webben med hjälp av en dator eller 
mobil enhet, såsom mobiltelefon eller läs- 
platta, när det passar dig bäst. I Karlstads 
kommuns e-tjänst ekonomiskt bistånd kan 
du som har ett pågående ärende ansöka samt 
följa ditt ärende.

För att använda e-tjänsten går du in  
via karlstad.se eller e-tjanster.karlstad.se  
För att komma till e-tjänsten för ekonomist 
bistånd klicka på ”E-tjänster och blanketter”. 
Välj därefter kategori ”Omsorg och hjälp”, 
”Ekonomi, bidrag och avgifter” och klicka  
på ”Till e-tjänsten” vid Ekonomiskt bistånd 
– socialbidrag”.

För mer information om ekonomiskt 
bistånd se karlstad.se

För att använda självservicetjänsten behöver du 
ha ett pågående ärende, tillgång till en dator, 
mobiltelefon eller surfplatta, e-postadress samt 
e-legitimation. Är ni två som ansöker måste 
båda ha e-legitimation för att signera ansökan. 
Först när båda signerat skickas ärendet till 
kommunen för handläggning. 

När du påbörjar ditt ärende loggar du in 
med hjälp av din e-legitimation. Därefter fyller 
du i ansökningsuppgifterna och skickar in 
ansökan genom att signera med din e-legiti-
mation. I e-tjänsten kan du bifoga handling-
ar som krävs för att fatta beslut i ditt ärende. 
Det kan därför vara en fördel att ha dem till 
hands innan du påbörjar ansökan.

Har du frågor om din ansökan kontakta 
din handläggare på ekonomiskt bistånd  
eller kontaktcenter.



En e-legitimation är en elektronisk mot-
svarighet till en vanlig id-handling till 
exempel ett id-kort. 

För kommunens e-tjänster som kräver 
inloggning måste du ha en e-legitimation. 
E-legitimationen använder du för att:
• Identifiera dig
• Skriva under din ansökan
• Följa ditt ärende

E-legitimationen kan vara i form av en  
fil på en hårddisk, på ett kort eller via 
Mobilt BankID. 

Du kan använda samma e-legitimation 
oavsett vilken kommun, myndighet eller 
företag som tillhandahåller tjänsten.

Skaffa e-legitimation

För att få e-legitimation måste du ha ett 
svenskt personnummer och ha uppnått en 
viss ålder. Vilka åldersgränser som gäller 
framgår på respektive webbplatser för de 
som utfärdar e-legitimation.

Du som redan är kund i en internet-
bank kan skaffa e-legitimation på kort 
eller på fil som laddas ner till din dator. 
Dessutom erbjuder de flesta bankerna 
Mobilt BankID.

Mobilt BankID

Mobilt BankID är en e-legitimation för 
mobiltelefoner och surfplattor.

Du kan använda Mobilt BankID både när 
du surfar från telefonen, surfplattan eller 
när du vill nå e-tjänsten från en dator.  
Det kan vara mer praktiskt att använda 
om du till exempel inte har annan form  
av BankID på din dator, kort eller fil.  
För att kunna använda Mobilt BankID 
behöver du ladda ner och installera  
BankID:s säkerhetsapp samt hämta  
Mobilt BankID via din internetbank.

På support.bankid.com kan du läsa  
mer om Mobilt BankID. 

E-legitimation för dig som inte  

är internetbankkund

Hos bland annat Skatteverket, Nordea och 
Telia kan du ansöka om ett id-kort om du 
är folkbokförd. Skatteverkets id-kort inne- 
håller en e-legitimation från Telia som du 
kan använda via en kortläsare till din dator.

Utfärdare av e-legitimation

Exempel på utgivare av e-legitimation  
och BankID är:
• Handelsbanken
• ICA-banken
• Nordea
• Swedbank
• Telia

Support

Om du har problem eller frågor kopplade 
till din e-legitimation vänder du dig direkt 
till den utfärdare där du fått din  
e-legitimation.

OM E-LEGITIMATION HUR ANVÄNDER JAG TJÄNSTEN?
När du startar e-tjänsten 
möts du av en startsida 
med information kopplad 

till ansökan om ekonomiskt bistånd. 
Själva e-tjänsten är uppbyggd av  
ett antal sidor där du uppmanas att 
fylla i dina ansökningsuppgifter. 
För att starta e-tjänsten klickar du 
på ”Logga in”. Välj inloggning och 
följ instruktionerna kopplade till 
val av inloggning. De uppgifter 
som presenteras när du loggar in  
är dina folkbokföringsuppgifter  
och hämtas från Skatteverket.

För att vi ska kunna 
handlägga din ansökan 
kan du behöva komplet-

tera med handlingar som styrker de 
uppgifter du lämnat. Beroende på 
vilka uppgifter du lämnat får du 
information om vilka handlingar 
du ska bifoga. Handlingarna kan 
enkelt bifogas ansökan genom att 
klicka på ”Bläddra/Välj filer”. 

Vill du ladda upp flera filer 
måste filerna finnas i samma mapp 
på din dator/mobiltelefon. Använder 
du en mobiltelefon väljer du vilka 
filer du vill bifoga i telefonens  
”Bildbibliotek”.

Fyll i ansökningsuppgift- 
erna i fälten för respektive 
uppgift. Genom att klicka 

på frågetecknet som finns vid vissa 
av fälten kan du få mer information 
om det aktuella fältet. För att gå 
vidare från en sida till en annan 
klicka på ”Nästa”. Behöver du avbryta 
för att återuppta din ansökan vid ett 
senare tillfälle, kan du när som helst 
spara genom att klicka på ”Spara”. 
För att fortsätta med ett tidigare 
påbörjat ärende logga in på ”Mina 

ärenden” på e-tjänster.karlstad.se

När din ansökan är  
komplett visas en  
sammanfattning av  

de uppgifter du lämnat. För att 
godkänna och signera din ansökan 
klicka på ”Slutför”. Skriv under 
ansökan med din e-legitimation.

Observera att anmäla för- 
ändringar i uppgifter som lämnats  
i ansökan och som kan påverka 
rätten till ekonomiskt bistånd. 
Oriktiga uppgifter kan leda till 
återbetalningsskyldighet och  
polisanmälan.
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Med e-legitimation kan du lätt utföra 
dina ärenden digitalt.


