Handbok Mina sidor – ekonomiskt bistånd
Gå in på www.lidkoping.se. Välj Kommunens webb
Det finns flera sätt att hitta tjänsten på Lidköpings kommuns hemsida:
Du kan söka fram dig till tjänsten:

 I sökfönstret skriver du: Mina sidor ekonomiskt bistånd – sök

 Klicka på sökresultatet som är markerat med gult

Nu är du på sidan där tjänsten ligger.



eller Du kan också nå tjänsten via flikarna vid Populära sidor. Öppna fliken AÖ så ligger genväg till tjänsten under bokstaven M.

Här loggar du in på Mina sidor –ekonomiskt bistånd

Loggar in med din e-legitimation

Nu är du inne i tjänsten

Här kan du följa din ansökan från det den är inkommen tills den är beslutad och ev
utbetalning är gjord.
På vänster sidan kommer du åt din profil, de senaste händelserna, utbetalningar som
är gjorda samt dina kontakter.

Min profil

Här ska du uppdatera dina uppgifter om dina telefonnummer och e-postadress. Din
postadress hämtar myndigheten alltid direkt från Skatteverket.
När du gjort ändringar i din profil förs denna information direkt in till myndighetens
system. Detta medför att myndigheten alltid har tillgång till rätt telefonnummer och epostadress till dig. Myndigheten kontaktar alltid dig på de telefonnummer och epostadress som du uppgett.

Senaste händelser

Du kan följa din ansökan om ekonomiskt bistånd.


I kolumnen till vänster ser du datum då din ansökan inkommit till myndigheten



I mittenkolumnen ser du vilken typ av ansökan du gjort



I kolumnen till höger ser du händelser som är kopplade till din ansökan,
t ex beräkning, beslut och utbetalning. I markerad ruta visas alltid den senaste
händelsen i ordningen. I exemplet är det utbetalning vilket är den sista
händelsen i ett ärende.

Händelsen är alltid BLÅ-markerat om det finns
detaljinformation. Klicka på den för att få utförlig
information och din handläggare kan då också se att
du tagit del av informationen.

Här nedan är ett exempel på hur det kan se ut när en ansökan är klar
och utbetalning lagts in.

Utbetalningar

Här kan du se vilka utbetalningar du fått och när pengarna gått från myndigheten.
Observera att datumet avser när pengarna skickas från myndigheten och detta
innebär att du eller annan mottagare får pengarna till kontot inom 1-2 dagar.

Support
Om du behöver support till tjänsten går du in på vår hemsida och söker fram Mina sidor –
ekonomiskt bistånd och klickar på länken till support.
Fyll i uppgifterna i formuläret så kontakts du inom en arbetsdag.

Vi hoppas du blir nöjd med tjänsten och att den ska underlätta för dig.
Vi tar tacksamt emot förslag på förbättringar från dig så att vi kan göra
den ännu bättre!

