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Prioritering vid skolplacering  

I/ Avseende förskoleklass 

I TÄTORTENS UPPTAGNINGSOMRÅDE 

Salas tätort utgör ett gemensamt upptagningsområde där skolplacering kan ske vid 

olika skolor, beroende på omständigheterna. 

Förutsättningar 

Samtliga vårdnadshavare uppmanas lämna in önskemål om skolplacering. 

Ordinarie skolplacering, i februari månad 

Kommunen är enligt Skollagen skyldig att så långt som möjligt uppfylla 

vårdnadshavarnas önskemål, så länge som detta inte går ut över ”andra 

vårdnadshavares berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet”.  

Enligt Skolnämndens beslut ska skolplacering ske i följande prioritetsordning:  

1/ Särskilda skäl 2/ Där det bara finns en möjlig skola inom 2 km 3/ Önskemål med 

syskonförtur (eleven har äldre syskon på skolenheten) 4/ Önskemål utan 

syskonförtur 5/ Övriga. Om det finns fler sökande än platser i grupp 3/ anses 

förturen starkare ju lägre årskurs (det yngsta) syskonet går i. Om detta är lika och 

därmed någon större saklig grund för särskiljning inte finns, tillgrips att fördela 

platserna utifrån A/ sökande elevs ålder, yngst går före och om barnen är födda på 

samma dag B/ De fyra sista siffrorna i personnumret betraktade som ett tal, lägst går 

före. För grupp 4/ tillämpas A/ och B/. Grupp 5/ fördelas enligt en relativ 

närhetsprincip, d.v.s. den elev som förlorar mest på att placeras vid den näst 

närmaste möjliga skolan går före. (Mätning av avstånd sker i program avsett för 

ändamålet [Solen Pro]). Om även detta är lika tillämpas A/ och B/ enligt ovan. 

Skolplaceringen sker i en för tätortens skolor gemensam process, d.v.s. först 

placeras grupp 1/ för alla skolor, därefter grupp 2/ och så vidare.  

Till grupp 2/ hör de elever som av avståndsskäl bara kan gå vid en skola.  Om en 

skola blir full under steg 3/, 4/ eller 5/medför detta att innehållet i grupp 2/ kan 

förändras, det kan uppstå nya elever som bara kan gå vid en skola, varför steg 2/ 

upprepas med det nya innehållet innan placeringen fortsätter.  

Om en skola blir full och det då kvarstår elever som inte fått någon skola inom 2 km, 

medför detta att redan placerade elever som placerats utifrån önskemål (från grupp 

3/ och 4/) i omvänd prioriteringsordning där så är möjligt ges annan skolplacering, 

så att alla i grupp 2/ och 5/ får skolplacering vid en skolenhet inom 2 km. 
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Om man kan styrka att man kommer få ändrad folkbokföringsadress (flytt), kan 

denna adress användas vid skolplaceringen om vårdnadshavare så begär. För att 

kunna ta hänsyn till den nya adressen, måste den styrkas genom att hyreskontrakt 

eller motsvarande lämnas in innan beslut fattas om skolplaceringen.  

Efter den ordinarie placeringen men före skolstart 

Om det efter skolplaceringsbeslutet i februari finns önskemål till en skola som är 

full, ställs de sökande i en kö utan hänsyn till ansökningsdatum. 

Prioriteringsordningen i kön grundas på 1/ Särskilda skäl, 2/ Syskonförtur (enligt 

ovan, dock utan A/ och B/) 3/ Relativ närhetsprincip, d.v.s. den elev som vinner mest 

på att placeras på den lediga platsen jämfört med rådande skolplacering går före. 

Om detta är lika tillämpas A/ och B/ enligt ovan. 

Om en elev flyttar från den fullbelagda skolan, erbjuds den som står överst i kön en 

plats där. Denna kö upphör vid skolstarten.  

UTANFÖR TÄTORTEN 

Förutsättningar 

De som bor i upptagningsområdet för viss skola meddelas att de placeras på den, 

såvida inte de önskar annan skola och får plats där. 

Ordinarie skolplacering, i februari månad 

De elever som hör till skolans upptagningsområde placeras vid skolan. Om det 

därutöver finns sökande är prioriteringsordningen denna: 1/ Särskilda skäl 

2/ Önskemål med syskonförtur (eleven har äldre syskon på skolenheten) 

3/ Önskemål utan förtur. 

Om det finns fler sökande än platser i grupp 2/ anses förturen starkare ju lägre 

årskurs (det yngsta) syskonet går i. Om detta är lika och därmed någon större saklig 

grund för särskiljning inte finns, tillgrips att fördela platserna utifrån A/ sökande 

elevs ålder, yngst går före och om barnen är födda på samma dag B/ De fyra sista 

siffrorna i personnumret betraktade som ett tal, lägst går före. För grupp 3/ tillämpas 

A/ och B/. 

Efter den ordinarie placeringen men före skolstart 

Om det efter skolplaceringsbeslutet i februari finns önskemål till en skola som är 

full, ställs de sökande i en kö. De som inlämnat önskemål senast 2019-01-31 

kommer före önskemål som inkommit därefter.  

Prioriteringsordningen i dessa två grupper grundas på 1/ Syskonförtur (enligt ovan, 

även med A/ och B/) 2/ Övriga med A/ och B/ enligt ovan. 

Om en elev flyttar från den fullbelagda skolan, erbjuds den som står överst i kön en 

plats där. Denna kö upphör vid skolstarten.  
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B/ Löpande skolplacering 

Vid ansökningar från enskilda om skolplacering före och under skolår ska följande 

prioriteringsordning gälla om det föreligger flera ansökningar som behandlas 

samtidigt och platserna inte räcker för att uppfylla samtligas önskemål. 

I TÄTORTEN 

1/ Särskilda skäl, 2/ Syskonförtur (enligt ovan, dock utan A/ och B/) 3/ Relativ 

närhetsprincip, d.v.s. den elev som vinner mest på att placeras på den lediga platsen 

jämfört med rådande skolplacering går före. Om detta är lika tillämpas A/ och B/ 

enligt ovan. 

UTANFÖR TÄTORTEN 

De som bor i skolans upptagningsområde placeras vid skolan. Övriga önskemål 

beviljas i mån av plats. Vid behov prioriteras enligt 1/ Särskilda skäl, 2/ Syskonförtur 

3/ Övriga enligt A/ och B/ ovan. 

 

 


