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RIKTLINJER FÖR SKOLPLACERING
Skolplacering tilldelas utifrån:
1. Vårdnadshavares önskemål (om inte annan elevs berättigade krav på en skolplacering nära
hemmet åsidosätts),
2. Närhetsprincipen om inget önskemål om skolplacering framställs,
3. Utrymme i aktuell årskurs,
4. Syskonförtur.
Skolan har till ansvar att kommunicera dessa regler och rutiner för mottagande av elever
med vårdnadshavare i god tid så att alla är införstådda på vilka grunder platser har
tilldelats.

LAGRUM
Beslut om att erbjuda plats i grundskola och förskoleklass ska göras i enlighet med skollagen
2010:800. ”En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra en
annan elevs berättigande krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska
dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade
placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter för
kommunen.” 9 kap. 15§, 10 kap. 30§ ”eller det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers
trygghet och studiero” 10 kap. 30§.
Därefter kan kommunen ha andra urval för beslut i tredje och fjärde fall.

TILLÄMPNING
Grundskolan är organiserad i upptagningsområden. Kommunen har vid utformning av
grundskolan beaktat vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna.
(se 10 kap. 29 § skollagen). De rådande kommunala upptagningsområdena baseras på en
lämplig fördelning av antalet elever till respektive F-9 skolor, närhet till skola, lämplig resväg
samt rätt till skolskjuts.
SCENARIO 1
Skolan har 20 elevplatser, 30 har ansökt om plats. 20 är från upptagningsområdet och tio
från annat område. De inom upptagningsområdet ska beredas plats utifrån ett berättigat
krav till placering på en skolenhet nära hemmet. Resterande tio, som inte hör till
upptagningsområdet, erhåller placering på en annan skolenhet med hänvisning till 9 kap.15 §
första stycket och 10 kap.30 § första stycket i skollagen som anger att ”En elev ska placeras vid
den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade
placeringen skulle medföra en annan elevs berättigande krav på placering vid en skolenhet nära hemmet
åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.
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SCENARIO 2
Skolan har 20 platser. 30 har ansökt om plats. Alla är från upptagningsområdet. Om det
medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter att ta in fler elever på skolan än antalet
platser, får tio elever placeras på annan skola. De 20 som bereds plats görs detta utifrån
turordning: aktuell årskurs därefter syskonförtur. De resterande tio erhåller placering på en
annan skolenhet med hänvisning till 9 kap. 15 § andra stycket och 10 kap. 30 § andra stycket
skollagen som anger att Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den
önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter för
kommunen.” etc.
SCENARIO 3
Skolan har 20 platser. 30 har ansökt om plats. 15 är från upptagningsområdet. De inom
upptagningsområdet bereds plats. Resterande fem platser tilldelas skolplacering utifrån 9
kap.15§, 10 kap. 30§ första stycket En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där
elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra en annan
elevs berättigande krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera
eleven vid en annan skolenhet.” och fördelning sker utifrån urvalet årskurs, syskonförtur.
Återstående tio erhåller placering på en annan skolenhet med hänvisning till bestämmelserna
under scenario 1.
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