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Inledning
Denna e-tjänst vänder sig dig som har ansökt om insats inom individ- och familjeomsorgen
och som vill följa ärendet digitalt samt ta kontakt och skicka meddelande till din/dina
handläggare.
Du loggar in i e-tjänsten ”Följ ditt ärende” med ditt BankID via kommunens hemsida. Du kan
logga in under dygnets alla timmar via en dator, surfplatta eller smartphone.
1. Gå in till www.astorp.se och välj ”E-tjänster” i menyraden längst upp på sidan.
2. Välj ”Omsorg och stöd”, klicka på ”Missbruk och beroende” och välj ”Följ ditt ärende”.
3. Logga in i e-tjänsten med ditt BankID genom att fylla i ditt personnummer med 10 siffror.
Klicka på ”Logga in”.

4. Ange din säkerhetskod för ditt BankID, sedan kommer du in i e-tjänsten.
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Startsidan
På startsidan visas kortet ”Övrigt bistånd” med de tre senaste händelserna.

Om du ansökt om försörjningsstöd kommer du även kunna se funktioner för dessa
ansökningar bredvid ”Övrigt bistånd”.
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Övrigt bistånd
Under ”Övrigt bistånd” visas funktionerna ”Ansökningar”, ”Händelser” och ”Dokument”.

Ansökningar
Under ”Ansökningar” visas samtliga ansökningar. För att se ansökans efterföljande händelser,
klicka på raden ”Ansökan Vuxna”

Här visas de händelser som är ihopkopplade med den ursprungliga ansökan.
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Händelser
Under ”Händelser” visas alla händelser i kronologisk ordning, nyaste händelsen överst.

Beslut
Här presenteras uppgifter från beslutsmeddelande. Det är även möjligt att skriva ut
uppgifterna. För att komma tillbaka till listan med händelser, tryck ”Tillbaka”.

Insats
Här visas detaljer för vald insats och dess grundbeslut. Det är även möjligt att skriva ut
uppgifterna. För att komma tillbaka till listan med händelser, tryck ”Tillbaka”
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Resurstilldelning
Här visas detaljerna för vald resurstilldelning. Det är även möjligt att skriva ut uppgifterna.
För att komma tillbaka till listan med händelser, tryck ”Tillbaka”.

Utbetalning
Här presenteras detaljerade uppgifter för vald utbetalning. Det är även möjligt att skriva ut
uppgifterna. För att komma tillbaka till listan med händelser, tryck ”Tillbaka”.

Inbetalning
Här visas detaljerna för vald inbetalning. Det är även möjligt att skriva ut uppgifterna. För att
komma tillbaka till listan med händelser, tryck ”Tillbaka”.
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Dokument
Här presenteras samtliga dokument som du som sökande har tillgång till. Genom att klicka på
vald rad går det att läsa journalanteckningen eller PDF-dokumentet i sin helhet.

PDF-Dokument
PDF-dokument som skapats visas i listan. Genom att klicka på raden öppnas PDF:en i ny flik.
Dokumentet går att skriva ut. För att stänga dokumentet, stäng fliken i webbläsaren.

Journalanteckning
Genom att klicka på raden för Journalanteckning visas anteckningen i sin helhet. Den går
även att skriva ut. För att komma tillbaka till listan med dokumentation, tryck ”Tillbaka”.

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se

8(11)

2022-04-29

Min profil, Kontakter, Meddelande och Logga ut
När du klickar på ditt namn, uppe i högra hörnet, kan du se ”Min profil”, ”Kontakter” och
”Logga ut”.

Min profil
I ”Min profil” finns dina personuppgifter. När du klickar på ”Ändra profil” kan du lägga till
eller ändra uppgifter såsom telefonnummer och/eller e-postadress. Du kan markera om du vill
ha notifiering via sms och/eller e-post. Tryck ”Spara” eller ”Ångra”.

Ändra det du önskar ändra, tryck ”Spara” eller ”Avbryt”

Kontakter
Du kan se vem/vilka som är din/dina handläggare för dina ärenden under ”Kontakter” som
finns under ditt namn, uppe i högra hörnet.

Meddelande
Via meddelandefunktionen har du möjlighet att skicka meddelande och kommunicera med din
handläggare. Klicka på ”Nytt meddelande” på din startsida.
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Du kan även bifoga och skicka filer till handläggaren såsom PDF- och Worddokument samt
bilder. Klicka på ”gemet” under ”Bilagor” och välj önskat dokument eller bild. När
meddelandet skickas följer det bifogade dokumentet med.

Om du har flera handläggare inom individ- och familjeomsorgen och/eller
arbetsmarknadsenheten kan du även skicka meddelande och filer till dessa.

Logga ut
För att logga ut ifrån e-tjänsten klickar du på ”Logga ut”. Glöm inte att stänga webbläsaren
direkt efter du har loggat ut.
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Om du får problem med e-tjänsten
Frågor om e-tjänsten
Hör av dig till din handläggare under telefontid.

Om ditt BankID inte fungerar
Om ditt BankID inte fungerar kan du testa den på BankID:s webbplats. Följ instruktionerna så
kontrolleras det att din version av e-legitimationen, säkerhetsprogram och webbläsare är
godkända. Om testet upptäcker några problem eller om det inte fungerar ska du kontakta din
bank. Se även information på BankID Support.

Om internet inte fungerar
Prova om du kommer in på någon annan webbsida. Om inte heller denna fungerar, prova igen
lite senare eller kontakta din internetleverantör.
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