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INLOGGNING

2022-10-27

Med Bank ID

Länk: www.jarfalla.se/ike eller

https://webbetyg.jarfalla.se/WE.EducationWeb/Primary/Start?idpmethod=saml&Actor
=Actor_Professional

http://www.jarfalla.se/ike
https://webbetyg.jarfalla.se/WE.EducationWeb/Primary/Start?idpmethod=saml&Actor=Actor_Professional


VÄLJ ROLL

2022-10-27

När du är inloggad kan du välja roll (ifall du har flera) genom att klicka på ditt namn och gå 
in under mina roller.

För att se utbetalningar till kommunala enheter välj 

”Fsk/Gr Visa ersättningar Interkommunal kostnad”.

För att se utbetalningar till fristående enheter välj 

”Fsk/Gr Visa ersättningar anordnare extern”.



FSK/GR VISA ERSÄTTNINGAR INTERKOMMUNAL KOSTNAD

2022-10-27

Klicka på Meny (högst upp till höger, bredvid ditt namn) och välj om du vill ta fram 
underlag för förskola (Interkommunal kostnad, förskola) eller grundskola 
(Interkommunal kostnad, grundskola).

Du har sedan möjlighet att välja underlaget på detaljnivå eller på översiktsnivå.



UNDERLAG, ÖVERSIKT

2022-10-27

Under Underlag, översikt anger du din kommun 

och integrationsdatum (en lista med datum 

kommer fram när du klickar på menyn 

Integrationsdatum) genom att bocka i rutan inför 

datumet/datumen.

Du kan också välja att alla datum ska visas.



UNDERLAG, ÖVERSIKT

2022-10-27

Du ser en sammanställning på utbetalningar

som du valt i föregående steg. Du kan inte

klicka på raderna men kan titta på underlaget 

på detaljnivå genom att klicka på pilarna

högst upp till höger (se gulmarkerad på bilden).

Du hamnar på samma ställe som du når via

Meny – Underlag, detalj.



UNDERLAG, DETALJ

2022-10-27

På Underlag, detalj ser du utbetalningen på detaljnivå, d.v.s. per barn/elev och belopp per 
belopp avser. Du kan gå in och ändra urval om du vill söka fram någonting annat. Genom 
att markera en, flera eller alla elever (bocka i rutan inför första kolumnen) kan du 
exportera uppgifterna till Excel eller ta fram rapporter. 

Vilka kolumner du ser på sidan kan du själv ändra via Inställningar.



UNDERLAG, DETALJ

2022-10-27

Har du sekretessmarkerade barn/elever på din enhet kommer dessa visas utan 
personuppgifter, med Förnamn: Sekretessmarkerad. 



UNDERLAG, DETALJ

2022-10-27

Inställningar

Här anger du 

1. max antal rader som visas 

vid sökning, den står på 500 per default.

2. Inställningar för filter – om du vill få upp

filterruta i varje kolumn i ditt underlag.

3. Kolumner som ska visas i tabellen – här bockar du i vilka kolumner du vill titta på i ditt 
underlag.

Glöm inte att klicka på Klar när du har ändrat i dina inställningar!

Observera att vid export till Excel får du ut alla kolumner, oavsett inställningar.



UNDERLAG, DETALJ

2022-10-27

Du kan läsa mer om hur du sorterar/filtrerar i sökresultat via Hjälp (Frågetecken till 
vänster om ditt namn), Filtrering och sortering av sökresultat.

Rapport som finns:



UNDERLAG, DETALJ

2022-10-27

Du når samma sida från Meny – Interkommunal kostnad, förskola eller Interkommunal 
kostnad, grundskola – Underlag, detalj.

Här behöver du dock själv ange alla uppgifter du önskar titta på.



FSK/GR VISA ERSÄTTNINGAR ANORDNARE EXTERN 

2022-10-27

Klicka på Meny (högst upp till höger, bredvid ditt namn) och välj om du vill ta fram 
underlaget på detaljnivå eller på översiktsnivå. 

Under Underlag, översikt väljer du din enhet och ett eller flera/alla integrationsdatum 
(genom att bocka i rutan inför datumet/datumen), beroende på vilken integration du 
önskar titta närmare på.



UNDERLAG, ÖVERSIKT

2022-10-27

Du ser en sammanställning på utbetalningar

som du valt i föregående steg. Du kan inte

klicka på raderna men kan titta på underlaget 

på detaljnivå genom att klicka på pilarna

högst upp till höger (se gulmarkerad på bilden).

Du hamnar på samma ställe som du når via

Meny – Underlag, detalj.



UNDERLAG, DETALJ

2022-10-27

På Underlag, detalj ser du utbetalningen på detaljnivå, d.v.s. per barn/elev och belopp per 
belopp avser. Du kan gå in och ändra urval om du vill söka fram någonting annat. Genom 
att markera en, flera eller alla elever (bocka i rutan inför första kolumnen) kan du också 
exportera uppgifterna till Excel. Moms rader kommer utan elevernas/barnens namn, se 
nedan.

Vilka kolumner du ser på sidan kan du själv ändra via Inställningar (se sida 8.).



UNDERLAG, DETALJ

2022-10-27

Har du sekretessmarkerade barn/elever på din enhet kommer dessa visas utan 
personuppgifter, med Förnamn: Sekretessmarkerad. 



UNDERLAG, DETALJ

2022-10-27

Du kan också nå detaljsidan från Meny.

Ange Placeringsområde, enhetsnamn och integrationsdatum. Du har även möjlighet att 
välja urval per barn eller kontering. Tryck Sök för att få fram underlaget.  



HJÄLP, INSTÄLLNINGAR, UTLOGGNING

2022-10-27

Om du klickar på ditt namn kan du ändra inställningar, byta roll och här loggar du även 
ut.

Under ikonen Hjälp finns det mer information och lathundar.



KONTAKTUPPGIFTER

2022-10-27

KONTAKTUPPGIFTER

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN

Frågor angående ersättning, inloggning samt nya användare:

visaersattning@jarfalla.se

Frågor angående interkommunala förskole- och grundskoleplaceringar (även 
grundsärskola): FoG.IKE@jarfalla.se


