
Ansöka om plats på förskola och fritidshem via e-tjänsten

Du kan ansöka om plats och titta på utbudet utan att vara inloggad.

Klicka på ”Ansök om förskola” eller ”Ansök om fritidshem”

Under rubriken

”Alternativ” klickar du

på ”Välj” på den enhet

du önskar. Du kan

välja upp till tre

alternativ.

Klicka sen på

”Påbörja ansökan”.

Under ”Visa mer”

hittar du mer info om

enheten.



Här fyller du i ditt eget och ditt barns personnummer och eventuell medsökande. Klicka på ”Fortsätt”.

Här fyller du i dina kontaktuppgifter, telefon och e-post. Klicka på ”Fortsätt”.



Här väljer du bland dina alternativ vid vilken enhet du önskar att ditt barn ska placeras. Du måste välja minst ett

alternativ och högst tre. Klicka sen på ”Fortsätt”.

Här fyller du ifrån vilket datum du behöver förskoleplats/fritidsplats. När du klickar i rutan så kommer
kalender upp. Välj anledningen till behovet av förskola/fritidshem under ”Grund för placering”.
Om ni talar ett annat språk än svenska i hemmet, ange det under ”Barnets modersmål”. Klicka på ”Fortsätt”.

Om du vill ändra alternativ

eller lägga till fler, klicka på

”Ändra alternativ”.



Om barnet inte är folkbokfört i vår kommun behöver vi veta om barnet kommer att vara det vid placeringstillfället.

För att vi ska kunna placera måste barnet antingen vara folkbokfört i kommunen alternativt blanketten ”Mottagande

av barn från annan kommun” vara ifyllt med hemkommunens yttrande om placering i vår kommun.

Nu är din ansökan klar.

Titta igenom den och är

den okej så klicka på

”Bekräfta ansökan”.

Annars finns möjlighet att

ändra uppgifter eller klicka

på ”Abryt”.



På sista sidan får du besked om att din ansökan mottagits och kommer att behandlas inom kort.

När din ansökan är godkänd, kommer du som är ny användare att få hem ett brev med dina användaruppgifter
så att du kan logga in i e-tjänsten och följa din ansökan.

När ditt ärende är behandlat så kommer du att meddelas via mail att du har ett erbjudande som ska besvaras.


