
Mitt Helsingborg
Guide för att söka ekonomiskt bistånd med appen Mitt Helsingborg

1. Ladda hem appen

Du laddar hem appen Mitt Helsingborg 

från Appstore eller Google play.

Länkar för nedladdning

Appstore: 

https://apps.apple.com/se/app/mitt-

helsingborg/id1467736612

Google play: 

https://play.google.com/store/apps/detail

s?id=com.mitthelsingborg

2. Logga in

Du loggar in i appen

med mobilt BankID.

3. Startsida

När status för 

perioden är Öppen

kan du starta 

ansökan med 

knappen Starta 

ansökan.

https://apps.apple.com/se/app/mitt-helsingborg/id1467736612
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mitthelsingborg


4. Personliga 

uppgifter

Fyll i uppgifter om dig 

själv och personen du 

söker ihop med. Alla 

uppgifter måste vara 

ifyllda för att du ska 

komma vidare i 

ansökan.

5. Förändringar

Berätta om sådant som 

har förändrats sedan 

sist du sökte, som kan 

påverka ditt bistånd.

Det kan till exempel vara 

att du fått ett jobb, din 

familjesituation, 

uppehållstillstånd eller 

något annat som 

handlar om din 

planering.

6. Ange inkomster

Ange de inkomster du 

har haft under 

perioden.

Knapparna visar olika 

typer av inkomster. Dra 

knapparna åt sidan för 

att se fler inkomsttyper. 

Välj inkomst genom att 

trycka på knappen.

Om du inte har haft 

några inkomster kryssar 

du i Jag får inga pengar 

för nästa månad.



7. Ange tillgångar

Om du har några 

tillgångar ska du 

berätta det här. En 

tillgång kan till 

exempel vara en bil.

Om du inte har några 

tillgångar kryssar du i 

Jag har inga tillgångar

8a. Ange utgifter

Ange de utgifter du 

söker för.

Knapparna visar olika 

typer av utgifter. Dra 

knapparna åt sidan för 

att se fler typer av 

utgifter. Välj utgift 

genom att trycka på 

knappen.

8b. Ange utgifter när ni 

söker ihop

Söker ni ihop ska du 

fylla i vem som haft 

utgiften, du eller 

personen du söker ihop 

med.

Exempel: Om det är 

personen du söker ihop 

med som har haft 

kostnad för medicin 

registrerar du utgiften på 

medsökande.



9. Sammanfattning

Innan du skickar in din 

ansökan ser du en 

sammanfattning. Här 

kan du kontrollera att 

alla uppgifter stämmer.

Om allt stämmer 

kryssar du i rutan [ ]. 

Då bekräftar du att 

uppgifterna du lämnar 

är sanna.

Tryck på Signera med 

BankID för att skicka in 

ansökan.

10. Bekräftelse

När du har signerat med 

BankID får du en 

bekräftelse på att du är 

klar. Du får också 

information om vad som 

händer med ansökan.

11a. Söka ihop: Koden

Om ni söker tillsammans 

får du en kod som den 

du söker tillsammans 

med ska använda för att 

signera er ansökan.

Koden kommer visas 

både i bekräftelsen och 

på sidan för Mina 

ärenden.



11b. Söka ihop: 

Ange koden

Personen du söker 

ihop med loggar in i 

appen med BankID

och klickar på 

knappen Ange 

pinkod och skriver in 

koden som du har 

fått.

När koden är inskriven 

klickar du på Lås 

upp.

11c. Söka ihop: Starta 

granskning

Personen du söker ihop 

med trycker på Granska 

och signera för att se er 

gemensamma ansökan.

Om ni använder samma 

telefon när ni ansöker 

behöver personen du 

söker ihop med inte 

ange koden utan kan 

direkt klicka på Granska 

och signera.

11d. Söka ihop: 

Signera

Personen du söker ihop 

med försäkrar att 

uppgifter stämmer och 

signerar med BankID.



12. Följ din ansökan

Ansökan är inskickad. 

På Mina ärenden kan 

du följa status för din 

ansökan.

13. Kontakt

Klicka på kortet för 

perioden och öppna 

detaljsidan. Där finns 

information om din 

ansökan.

Där finns också 

kontaktuppgifter till 

din socialsekreterare.

14. Något har hänt

När något händer 

med din ansökan får 

du ett sms. Öppna 

appen Mitt 

Helsingborg för att se 

vad som hänt i ditt 

ärende.



15. Besked

Du ser direkt på 

Ärendesidan status för 

ditt ärende när du har 

loggat in. 

16. Ta reda på mer 

om beslutet

Klicka på kortet för 

perioden och öppna 

detaljsidan. Där finns 

kort statustext som 

beskriver beslutet.

17. Visa beslut

Här ser du en kort 

sammanfattning av 

beslut och beräkning. 

Klicka på Detaljer för 

att få veta mer.



18. Detaljer och 

journal

När du klickat på 

detaljer visas alla dina 

inkomster och utgifter 

som du angett i 

ansökan. Du kan 

också läsa journalen 

som din 

socialsekreterare 

skrivit för beslutet. 
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