
E-tjänst Förskola/Fritidshem 

Att ansöka om ny plats eller omplacering 

1. Ansökan om ny plats eller omplacering i förskola och fritidshem görs utan att logga in. 

2. Gå in på kommunens webbsida www.stromstad.se 

Välj E-tjänster självservice → Alla e-tjänster och blanketter i högermenyn 

 

3. Skriv förskola fritidshem i sökrutan längst upp 

Välj Förskola och fritidshem. Ansökan om ny plats och omplacering. 

 

4. Välj Starta e-tjänsten 

 

  

TIPS! 

Du kan också skriva nedanstående adress i en 

webbläsare för att komma direkt till tjänsten: 

etjanster.stromstad.se/oversikt/overview/189 



E-tjänst Förskola/Fritidshem 

Att ansöka om ny plats eller omplacering 

5. Välj Förskola och annan pedagogisk verksamhet eller Fritidshem. 

(Guiden i fortsättningen kommer att visa ansökan av förskoleplats) 

 

 

6. I listan längst ner på sidan väljer du Lägg till vid de förskolor du vill ansöka till. 

Observera att listan över förskolor kan sträcka sig över flera sidor. 

När du lagt till de förskolor du önskar, väljer du Påbörja ansökan längst ner på sidan. 

 

7. Fyll i ditt personnummer samt personnumret för det barn du ansöker om plats för. 

Klicka därefter på Nästa 

 



E-tjänst Förskola/Fritidshem 

Att ansöka om ny plats eller omplacering 

8. Fyll i dina kontaktuppgifter. Du måste ange en e-postadress. 

Fyll även i ett telefonnummer där du är nåbar under dagtid. 

Klicka därefter på Nästa 

 

9. Fyll i ditt barns för- och efternamn. Klicka därefter på Nästa 

 

10. Välj vilka förskolor du vill ansöka plats till. Du måste fylla i ett alternativ, men du kan välja 

upp till tre olika förskolor. De förskolor du lade till tidigare syns under fliken Önskemål 

överst på skärmen. Vill du lägga till fler alternativ väljer du Lägg till fler alternativ nederst på 

skärmen. Klicka därefter på Nästa 

 



E-tjänst Förskola/Fritidshem 

Att ansöka om ny plats eller omplacering 

11. Välj önskat placeringsdatum samt grund för placering. 

Klicka därefter på Nästa 

 

12. Ange eventuell födoämnesallergi, klicka annars på Nästa. 

Observera! 

Vid födoämnesallergi måste både blanketten Anmälan om specialkost och Intyg skickas in. 

 

13. På sista sidan skall du kontrollera att de uppgifter du angett stämmer. 

Vill du ändra något klickar du på Ändra uppgifter vid aktuellt avsnitt. 

När allt är korrekt klickar du på Bekräfta ansökan. 


