ANSÖKA OM BARNOMSORG

Den här lathunden vänder sig till vårdnadshavare som vill ansöka om barnomsorg i
Kungälvs kommun.
Du söker barnomsorg via Kungälvs kommuns hemsida: https://www.kungalv.se/
Det går att logga in med eller utan BankID och ansökningsförfarandet är det samma i
båda fallen.
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Sök barnomsorg utan BankID
Gå in på Kungälv kommuns hemsida: https://www.kungalv.se/
Klicka på länken Söka förskoleplats på startsidan eller gå till Meny, Förskola och
skola, Förskola. Då öppnas följande sida.

Skrolla ner lite på sidan och klicka på den gröna knappen Sök plats utan BankID, så
öppnas följande sida.

Klicka på Ansök om förskola eller annan pedagogisk omsorg.
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Välj bland utbudet
Det finns ett antal förskolor och familjedaghem på olika platser i kommunen och du
ska nu välja ut tre förskolor och/eller familjedaghem som du kan tänka dig till ditt barn.
Du kommer att kunna rangordna dina val lite längre fram i din ansökan.

Filtrera på område eller verksamhetstyp och bläddra sedan ner på sidan för att se de
olika alternativen (se exempel nedan). Du har också möjlighet att filtrera fram
fristående eller kommunala barnomsorgsalternativ.

För att välja ut tre alternativ klickar du på Välj eller plustecknet till vänster om
respektive alternativ.
Klicka på Påbörja ansökan för att komma vidare.
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Ange sökande, barn och eventuell medsökande
Fyll i ditt personnummer, barnets personnummer och eventuell medsökandes
personnummer. Skriv personnummer enligt följande mall ååååmmdd-nnnn.

Klicka på Gå vidare när du har fyllt i era personnummer.

5(9)

Ange dina aktuella kontaktuppgifter
Fyll i aktuell adress, postnummer, ort, telefonnummer, e-post med mera, så att vi kan
kontakta dig.

Klicka på Gå vidare för att komma vidare i ansökan.
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Rangordna dina alternativ
Du ska nu få rangordna de alternativ du har valt. Klicka på Välj bland dina alternativ
för att se de alternativ du valde tidigare i din ansökan. Placera det alternativ du helst vill
ha som Alternativ 1. Det alternativ du näst helst vill ha placerar du som Alternativ 2
osv.

Klicka på Gå vidare när du är klar med rangordningen.
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Övriga uppgifter
Fyll i följande uppgifter: Önskad placeringsstart (dvs startdatum för inskolning), Grund
för placering ( t ex arbete/studier), Omsorgstid (antal timmar per vecka) samt Barnets
modersmål.

Klicka på Gå vidare.
Om du ej är folkbokförd i Kungälvs kommun vid ansökningstillfället
Om ni inte bor i Kungälvs kommun ännu kan du fylla i er kommande adress under
Övriga uppgifter. Fyll även i från och med vilket datum ni kommer att vara
folkbokförda på den kommande adressen.

Klicka på Gå vidare.
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Bekräfta ansökan
En sammanställning av de uppgifter du har lämnat i din ansökan visas, så läs igenom
uppgifterna och kontrollera att de stämmer.

Stämmer uppgifterna? Då kan du klicka på Bekräfta ansökan.
Om uppgifterna inte stämmer klickar du på Ändra uppgifter och rättar till dem.
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Sök barnomsorg med BankID
När du loggar in med ditt BankID är ansökningsförfarandet det samma som ovan.
När du har fått en plats kan du när du loggar in med BankID ändra din inkomst, se
dina fakturor samt säga upp din plats.

