
Mitt Helsingborg 
Guide för att fylla i stickprovskontroll med appen Mitt Helsingborg





1. Logga in 
Du får reda på att du 
hamnat i 
stickprovskontroll 
antingen direkt efter 
att ansökan är 
inskickad eller genom 
att du får ett sms att 
något nytt har hänt i 
ditt ärende.


Börja med att logga 
in i Mitt Helsingborg.

2. Startsida 
När du har loggat in i 
Mitt Helsingborg 
hamnar du på sidan 
Mina ärenden.


Om status för 
perioden är 
Stickprovskontroll kan 
du starta 
stickprovsformuläret 
med knappen Starta 
stickprov.

Stickprovskontroll 
De allra flesta gånger när du söker 
ekonomiskt bistånd behöver du inte 
lämna kontoutdrag eller kvitton, men 
då och då kan det bli stickprovskontroll 
på din ansökan. 


Vid en stickprovskontroll behöver du 
lämna in bilder som visar underlag på 
inkomster och utgifter som du har 
angett i din ansökan.







3. Steg som 
ingår i ett 
stickprov 
Innan du börjar att 
ladda upp dina 
underlag kan du läsa 
hur du gör och vilka 
steg som ingår i 
stickprovskontrollen.


OBS! Söker du 
tillsammans med 
någon är det underlag 
från er båda som ska 
lämnas in i 
stickprovskontrollen.

4a. Kontoutdrag 
Det första du ska ladda 
upp är bilder på 
kontoutdrag för dina 
bankkonton. 


OBS! Det ska vara 
bilder som visar 
kontoutdrag från alla 
dina konton, även ifall 
det är 0 kronor på 
kontot.

4b. Hur du får ut 
kontoutdrag 
Logga in på din 
internetbank. 


OBS! Inga bilder 
från mobilens 
bankapp kommer 
godkännas, det 
måste vara från 
internetbanken.


Gå in på bankkonto 
och välj mellan vilka 
datum kontoutdraget 
ska visas. Det ska vara 
från den 1:e 
föregående månad 
fram till dagens datum.


Gör en PDF av 
kontoutdraget.






4c. Ladda upp 
kontoutdrag 
När du har en PDF av 
ditt kontoutdrag tar 
du en skärmbild med 
din telefon för att 
kontoutdraget ska 
hamna i telefonens 
bildbibliotek.


Välj Bifoga 
kontoutdrag och välj 
att lägga till en bild 
från Bildbibliotek. 

OBS! På iPhone välj 
att ge åtkomst till alla 
bilder när du får 
frågan första gången. 

4d. Välj bilder från 
bildbibliotek 
Markera vilka bilder 
du vill ladda upp som 
visar dina 
kontoutdrag. En blå 
markering i hörnet 
visar när en bild är 
markerad. Tryck Done 
för att lägga till 
bilderna till 
stickprovet. 


Söker du ihop med 
någon ska båda era 
kontoutdrag laddas 
upp, även om det är 0 
kronor på kontot.


4e. Bilder är 
bifogade 
Nu har du lyckats 
ladda upp bilder som 
visar ditt 
kontoutdrag. Klicka 
Nästa för att gå 
vidare. 






5. Lön 
Har du fått en lön 
ska du ladda upp 
en bild på 
lönespecifikationen 
som du har fått av 
din arbetsgivare. 


Du kan välja att ta 
en skärmbild eller 
använda kameran 
för att ta en bild på 
specifikationen.


Har du inte haft 
någon lön går du 
vidare till nästa 
steg.

6. Andra inkomster 
Har du fått någon 
annan inkomst, till 
exempel från en 
försäljning av något, 
lägger du upp en bild 
som visar inkomsten.


Har du inte haft 
någon annan inkomst 
går du vidare till 
nästa steg. 

7. Lägg till 
hyresfaktura 
På det här steget 
lägger du upp en bild 
som visar din 
hyreskostnad. På 
hyresfakturan står 
vad du ska betala för 
månaden.


Välj att lägga till bild 
på din hyresfaktura 
från sparad bild i 
bildbiblioteket eller 
genom att ta en bild 
med kameran.



 

8. Bild på busskort 
Har du köpt ett 
busskort/periodkort 
lägger du här till en 
bild på ditt kvitto 
från Skånetrafiken. 
Du brukar få kvittot 
skickat till din mejl.


Har du inte haft 
någon utgift för 
busskort/periodkort 
går du vidare till 
nästa steg.

9. Bild på medicin- 
eller sjukvårds-
kostnader 
Om du har ansökt om 
pengar för medicin- 
eller sjukvårds-
kostnader (som inte 
täcks av 
högkostnadsskydd) 
lägger du här upp 
bilder på kvittot som 
visar utgiften.


Har du inte haft 
någon utgift för 
medicin eller sjukvård 
går du vidare till 
nästa steg.

10. Bilder på alla 
andra utgifter 
I det här steget 
lägger du upp bilder 
på alla andra utgifter 
du sökt pengar för. 
Det kan till exempel 
vara el, internet eller 
hemförsäkring. 


Lägg upp en bild för 
varje kostnad.




11. Kolla att allt 
stämmer 
På sista sidan ser 
du en 
sammanfattning av 
alla bilder som du 
laddat upp. Om du 
tycker att allt 
stämmer klickar du 
på Signera med 
BankID

12. Bekräftelse 
När bilderna för 
stickprovet har 
laddats upp kommer 
du till en bekräftelse.


13. Inskickad 
Stänger du 
bekräftelsen kommer 
du till sidan för Mina 
ärenden och kan se att 
statusen är Inskickad. 

Nu har din social-
sekreterare fått ditt 
underlag för 
stickprovskontrollen 
och kan gå vidare för 
att bedöma din 
ansökan.
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