
E-tjänster för barnomsorg 
- så här enkelt är det

... ett bättre sätt att leva

Guide
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”Barn är det största ansvaret och den 
största glädjen.

Du är den som är viktigast för Ditt barn, 
förskola, pedagogisk omsorg och fritids-
hem är ett gott komplement.”
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E-tjänster via webben!
Gå till www.bastad.se, klicka på Barn & skola och välj E-tjänster barn-
omsorg. 

Utan e-legitimation kan du:
l anmäla ditt barn till barnomsorgen. Du fyller i en ansökan direkt på 

hemsidan.

Med e-legitimation kan du: 
l svara på platserbjudande för ditt/dina barn

l lägga in/ändra schema för ditt/dina barns tider

l lägga in/ändra dina inkomstuppgifter

l lägga in/ändra dina kontaktuppgifter

l avsluta placering för ditt/dina barn

Vad är e-legitimation? 
I det vanliga livet använder du ditt körkort eller ett ID-kort när du ska 
legitimera dig. På internet använder du istället e-legitimation. Den visar 
att du är just du när du har kontakt med till exempel kommunen eller en 
myndighet.

Du använder din e-legitimation när du legitimerar dig och skriver under 
handlingar elektroniskt på nätet. 
 
Hur skaffar jag e-legitimation? 
Du hittar information, både om hur det fungerar och hur du skaffar e-
legitimation på nätet, www.e-legitimation.se 
 
Vem ger ut e-legitimation? 
E-legitimation ges ut av banker och Telia. Beroende på vem som ger ut e-
legitimationen kan den ha olika namn som till exempel BankID, Nordeas 
e-legitimation eller Telia e-legitimation.
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Om du behöver hjälp när du använder e-tjänsten finns 
det hjälptexter att läsa. Klicka på symbolen med ?

Så här ser välkomstsidan ut för anmälan till barnomsorg.

Ansökan via webben
Gå till www.bastad.se, klicka på Barn & skola och välj E-tjänster 
barnomsorg, länk: ”Ansökan barnomsorg” i högerkolumen.
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Inloggning
Gå till www.bastad.se, klicka på Barn & skola och välj e-tjänster barn-
omsorg. Välj vilken typ av inloggning du vill använda och logga in. 

Så här ser välkomstsidan ut när man loggat in.
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Översikt
j de olika medlemmarna i din familj  
k dubbelpilar används för att dölja/visa text 
l logga ut från sidan 
 
Klicka på barnets namn för att se vad du kan göra. Om du inte ser ditt 
barn kan det vara så att du inte är registrerad  som vårdnadshavare i 
skatteverkets register.

l

k

j
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Ändra kontaktuppgifter
Under rubriken ”Mina uppgifter” finns kontaktuppgifter till alla i famil-
jen. Kontrollera att dessa stämmer så ni inte missar någon viktig infor-
mation från oss!
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När du markerar checkboxen syns dina svarsalternativ. Du har 10 dagar på 
dig att svara på erbjudandet. Svarar du inte på erbjudandet plockas barnet 
bort från kön och ny ansökan måste göras. Datumet till höger om förskolan 
är barnets placeringsdatum.

Platserbjudande
Platserbjudande skickas ut antingen med e-post eller vanligt brev. Välj 
det barn som erbjudandet gäller och svara på om du vill ha platsen.
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Om en vårdnadshavare redan svarat på ett platserjudande ser det lite 
annorlunda ut:

När du markerar checkboxen kommer valen fram precis som förut men du 
kan också se att den andra vårdnadshavaren redan tackat ja till platsen.
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Schema
Välj barn och registrera schema:

Här kan man välja om man ska använda ett schema som redan är re-
gistrerat eller om man vill göra ett nytt. Man kan också göra schema för 
flera barn samtidigt:
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Datum för schemaändringen måste vara minst 14 dagar framåt i tiden. 
Det måste också vara när barnet är placerat på förskolan. Om placeringen 
börjar 2016-06-01 måste schemat tidigast vara detta datum.:

Datum måste vara minst 14 dagar fram:

Datum måste vara när barnet är placerat på enheten:
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Fyll i de tider som barnet ska vara på förskolan/fritidshemmet. 
OBS! Ramen måste vara inom kl 06.30 - 18.30. Om klockslagen är 
som i exemplet nedan, går det att skicka in schemat men det kommer 
inte att godkännas av Båstads kommun!

Godkänns inte!
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Därefter får du en sammanställning så du ser vad du skickar in till oss. 
Välj skicka så är det klart!
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Inkomst
Du kan också uppdatera din inkomst via e-tjänsterna. Inkomst ska 
lämnas vid första placeringen och sedan en gång per år. Här lämnas 
inkomstuppgift för de som bor i samma hushåll. De föräldrar som bor 
på skilda adresser räknas som två hushåll. Uppgifterna gäller från näst-
kommande månad.
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Om du försöker registrera inkomst innevarande månad eller bakåt i 
tiden får du ett meddelande.
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Uppsägning
Du kan avsluta ditt barns placering via e-tjänsterna. Välj vilket barn du 
vill avsluta.
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Välj enheten där barnet är placerad och fyll i sista datum för placering.  
OBS! Uppsägningstiden är två månader, dvs även om platsen avslutas 
tidigare kommer avgift  att debiteras två månader framåt i tiden. 

Exempel:
Dagens datum: 2016-05-25, barnet är sista dagen på Äppelbyn 2016-05-26.
Eftersom uppsägningstiden är två månader, kommer avgift att debiteras 
t o m  2016-07-25.
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Kontakt
Vid frågor om ansökan om plats i förskola, pedagogisk omsorg, 
fritidshem, kö och placering kontakta:

Administratör förskola  
Annika Overby 
Telefon: 0431-771 34  
annika.overby@bastad.se       
     
Administratör förskola 
Cecilia Cederlöw     
Telefon: 0431-771 38  
cecilia.cederlow@bastad.se    

Vid frågor om avgifter och fakturor:
 
Administratör 
Katarina Johansson
Telefon 0431-771 35 
katarina.johansson@bastad.se

  
   Barn och skola
   Box 1043
   269 21  BÅSTAD

Administratör fritidshem
Carina Eriksson
Telefon 0431-770 45
carina.eriksson1@bastad.se
 
Administrativ chef 
Margaretha Ekelund-Svensson 
Telefon 0431-771 54 
margaretha.ekelund-svensson@bastad.se
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Kontakt förskolor

Backabyns förskola, Grevie

Skogsbyns förskola, Förslöv

Ängsbyns förskola, Förslöv

Pedagogisk omsorg, Förslöv

Ansvarig förskolechef

Berit Hjalmarsson

Telefon 0431-773 32

berit.hjalmarsson@bastad.se

Klockarebyns förskola, Västra Karup

Fiskebyns förskola, Torekov

Äppelbyns förskola, Båstad

Ansvarig förskolechef

Elisabeth Enoksson

Telefon 0431-772 61

elisabeth.enoksson@bastad.se

Östra Karups förskola 

Päronbyns förskola, Båstad

Malens förskola, Båstad

Ansvarig förskolechef

Ann Heidenberg Ekdahl

Telefon 0431-772 67

ann.heidenbergekdahl@bastad.se
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Kontakt fritidshem
Västra Karups fritidshem

Ansvarig rektor

Peter Dahlberg

Telefon 0431-771 83

peter.dahlberg@bastad.se

Sandlyckeskolans fritidshem Båstad

Ansvarig rektor

Lotta Holte

Telefon 0431-771 90

lotta.holte@bastad.se

Strandängsskolans fritidshem Båstad

Ansvarig rektor

John Brogård

Telefon 0431-777 69

john.brogard@bastad.se

Förslövs fritidshem

Ansvarig biträdande rektor

Ann-Karin Bergkvist Andersson

Telefon 0431-773 98

ann-karin.bergkvist.andersson@bastad.se

Östra Karups fritidshem

Ansvarig rektor

Susanne Kaczmarek

Telefon 0431-77159

susanne.kaczmarek@bastad.se
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