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Inledning

Denna riktlinje syftar till att tydliggöra vilka regler som gäller för skolplacering i
förskoleklass och grundskola i Varbergs kommun. Riktlinjen ska bidra till att
säkerställa en rättssäker och likvärdig prövning samt en ökad förutsägbarhet för
elever och vårdnadshavare.
Riktlinjen gäller i första hand för skolpliktiga barn och elever folkbokförda i
Varbergs kommun med placering i en kommunal förskoleklass eller grundskola.
Mottagande till grundsärskola och resursskola behandlas inte i denna riktlinje och
sker genom en särskild handläggning på förskole- och grundskoleförvaltningen.
För elever med skyddade personuppgifter görs en särskild hantering utanför
ordinarie handläggning av skolplacering. Bland annat på grund av att kommunen
inte alltid har vetskap om elevens faktiska folkbokföringsadress.

Närhetsprincipen och upptagningsområden

Utifrån skollagen har ett barn rätt till den skolplacering som vårdnadshavare
önskar, om det inte innebär att ett annat barns rätt till en skola nära hemmet
åsidosätts (närhetsprincipen). Hemkommunen får annars frångå elevens
vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. (9 kap.
15 § och 10 kap. 30 § skollagen).
Att elever har rätt till en skolplacering nära hemmet betyder emellertid inte att
elever har rätt till en plats på den skola som ligger närmast hemmet. Utan flera
skolor kan anses ligga nära hemmet.
För att garantera att alla elever får möjlighet att gå på en skola nära hemmet
fastställer förskole- och grundskolenämnden upptagningsområden som omfattar
kommunens grundskolor. Utifrån elevens folkbokföringsadress tillhör denne ett
upptagningsområde. Hur aktuella upptagningsområden är beslutade framgår av
www.varberg.se. Vid byte av skola kan elev anvisas till annan skola nära hemmet
om skolan inom upptagningsområdet inte har plats i aktuell årskurs.

Ansökan

På www.varberg.se framgår hur man ansöker om skolplacering och under vilken
tidsperiod.
I det fall vårdnadshavare inte önskar annan skola än den som erbjuds inför
förskoleklass under angiven tidsperiod registreras skolval till den skola som är
belägen i det upptagningsområde som eleven tillhör.
Elever som byter skolenhet under grundskoletiden på grund av att nästföljande
årskurs inte finns på aktuell skolenhet placeras med automatik på den skolenhet
som följer skolspåret. Exempelvis om en elev slutar åk 3 på en F-3 skola placeras
denne på följande 4–9 skola.
För byte av skolenhet under pågående läsår finns i första hand angivna
skolbytesperioder. Det är dock möjligt att ansöka löpande under året, t.ex. vid
inflyttning eller vid andra särskilda skäl.
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Vid gemensam vårdnad ska ansökan signeras av båda vårdnadshavarna. Om
vårdnadshavarna inte är överens om det obligatoriska skolvalet placeras eleven i
utgångspunkt vid en kommunal skola inom rimligt avstånd från folkbokföringsadressen, om inte särskilda skäl talar emot detta.
Det är inte möjligt att ställa sig i kö till de kommunala skolorna.
Barn som fyller fem år innevarande kalenderår tas emot i mån av plats.
Detsamma gäller elever som är folkbokförda i annan kommun.
Elever som ska flytta till Varbergs kommun och vill ansöka om skolplacering
utifrån en kommande folkbokföringsadress måste i samband med skolvalet
styrka den kommande folkbokföringsadressen med t.ex. ett bostads- eller
hyreskontrakt. Flytt ska ha skett senast skolstart för aktuell termin.
Elever som bor i kommunen på grund av särskilda omständigheter men som inte
är folkbokförda här, (exempelvis familjehemsplacering, nyanlända) likställs som
folkbokförda i kommunen.

Urvalskriterier

I det fall fler elever önskar placering på en skola än vad skolan har möjlighet att ta
emot ska följande urvalskriterier användas:
1.
2.
3.
4.
5.

Skolspår (gäller endast elever som påbörjat en skolplacering)
Upptagningsområde
Relativ närhet
Absolut närhet
Lottning

Skolspår
En elev som har placering på en skolenhet ska ges möjlighet att fortsätta på den
skolenhet som följer av skolspåret. Exempelvis om en elev går åk 3 på en F-3
skola ska denne ha företräde att följa med till den skola som följer av skolspåret,
t.ex. i aktuellt exempel följande 4–9 skola. Detta gäller även elever som flyttat
från upptagningsområdet.
Upptagningsområde
Förskole- och grundskolenämnden har beslutat om upptagningsområden med
hänsyn till bl.a. avstånd, storlek på barnkullar i olika åldrar och skolornas
kapacitet. Skolan inom elevens upptagningsområde anses vara i närheten av
hemmet. Hur upptagningsområden är beslutade framgår av www.varberg.se.
Relativ närhet
Urvalsmetoden relativ närhet säkerställer att skolplaceringar inte leder till
orimligt långa resvägar. Relativ närhet räknas ut genom att avståndet till en
alternativ närliggande kommunal skola (anvisad skola) subtraheras med
avståndet till den sökta skolan. Ett högre värde i differensen har företräde
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framför ett lägre värde.

I det här exemplet har Sara 500 meter till sin önskade skola och 600 meter till sin
anvisade skola (600–500=100 meter). Ali har 700 meter till sin önskade skola
och 850 meter till sin anvisade skola (850–700=150 meter). I exemplet ovan är
det därför Ali som får platsen på den önskade skolan eftersom hans relativa
avstånd till den alternativa skolan blir längre.
Absolut närhet
Om två, eller fler, elever har exakt samma relativa närhet till önskad skola så görs
urvalet utifrån absolut närhet. Absolut närhet innebär det faktiska avståndet
mellan hem och önskad skola. Eleven som bor närmast önskad skolan har då
förtur.
Lottning
Lottning är ett sista urval i det fall det finns fler sökande än antal platser.
Lottning sker genom framtagen rutin.
Hur mätningen görs
Avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och vald skola mäts i ett digitalt
kartsystem. Samma kartsystem ska användas för samtliga ansökningar under
aktuell handläggningsperiod, för att kommunen ska kunna garantera en likvärdig
prövning. Avståndet mäts i första hand för gång- och cykelväg.

Fristående skola eller skola i en annan kommun

I det fall vårdnadshavare avstår den kommunala skolplatsen för att byta till en
fristående skola eller skola i en annan kommun förlorar man sin nuvarande
kommunala skolplacering och måste ansöka på nytt.

Överklagande

Vårdnadshavare som är missnöjda med ett skolplaceringsbeslut kan överklaga
beslutet. Beslutets art avgör formerna för överklagandet:
•

Laglighetsprövning enligt kommunallagen Beslut om skolplacering enligt 9
kap. 15 § 1 st samt 10 kap. 30 § 1 st skollagen kan endast överklagas genom
laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725). Genom
laglighetsprövning prövas endast besluts laglighet, inte om beslutet är
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lämpligt eller skäligt. Skrivelsen skickas direkt till Förvaltningsrätten i
Göteborg.
•

Beslut om skolplacering enligt 9 kap. 15 § 2 st samt 10 kap 30 § 2 st skollagen
får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd enligt 28 kap 12 §
skollagen. Beslutet överklagas skriftligt och det ska anges vilket beslut som
överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Skrivelsen
ska ställas till Skolväsendets överklagandenämnd, men skickas till Varbergs
kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen, 432 80 Varberg.
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