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SYFTE OCH OMFATTNING
Dokumenten syftar till ange hur Kils kommun tillämpar skollagens regler för
placering av elever i förskoleklass eller grundskola. Riktlinjerna gäller för de
kommunala grundskolorna.

SKOLVAL
Vårdnadshavare har rätt att välja skolplacering, om barnet är folkbokfört i Kils
kommun. Sker inget aktivt val kommer barnen erbjudas skola inom det
upptagningsområde där barnet är folkbokfört. Beslutade upptagningsområden
framgår i bilaga 1.
Behövs placering till läsårsstart ska skolvalet göras senast fredag vecka 9. Vid
annan tidpunkt, exempel om skolbyte önskas eller barnet flyttat till Kils kommun
kan val göras utanför skolvalsperioden.
Huvudregel är val av tre skolor rangordnade från ett till tre, dock inte vid skolbyte
då endast den önskade skolan kan anges.
BESLUT OM PLACERING
Av kommunstyrelsen delegeringsordning framgår att rektor har delegerad rätt att
fatta placeringsbeslut till de kommunala skolorna i Kils kommun.

PLACERING I FÖRSKOLKLASS OCH GRUNDSKOLA
HUVUDPRINCIP
Huvudprincipen är att barn ska placeras vid den skola där vårdnadshavaren önskar
(9 kap 15§ respektive 10 kap 30§ skollagen (2010:800)).
Kils kommun tillämpar inte obligatoriskt skolval varvid ett barn kommer placeras
utifrån folkbokföringsadress och upptagningsområde om inget aktivt val sker.
URVALSKRITERIER
En vårdnadshavares önskemål om placering i skola ska i möjligaste mån
tillgodoses, detta gäller dock inte om det innebär att annan elevs rätt till placering i
skola nära hemmet åsidosätts, (9 kap 15§ första stycket respektive 10 kap 30§ första
stycket skollagen) eller att det skulle betydande organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter för kommunen. (9 kap 15§ andra stycket respektive 10 kap 30§ andra
stycket skollagen).
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Skulle det finnas fler sökande till en skola än vad det finns tillgängliga platser
måste urval göras. Urvalskriterierna ska förtydliga och säkerhetsställa att
urvalsprocessen sker på ett likvärdigt och rättssäkert sätt.
ÖVERKLAGANDE AV PLACERINGSBESLUT
Det kan finnas flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, vilket kan
innebära att en elev inte blir placerad i den skola som ligger allra närmast hemmet.
Kommunen kan avslå en ansökan om den önskade placeringen skulle medföra
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. När antalet sökande till en
skola är fler än antalet platser, är det kommunen som bedömer vilka elever som har
rätt till en plats på just den skolan.
Beslut om placering i skolenhet kan överklagas. Beslut om avslag om önskad
placering med hänvisning till att en annan elevs berättigade krav på placering i
skolenhet nära hemmet åsidosätts kan överklagas hos förvaltningsrätten. Avslag till
följd av att önskad placering skulle medföra betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter kan överklagas till skolväsendets överklagandenämnd.

URVALSKRITERIER
1. ELEVENS RÄTT TILL EN SKOLA NÄRA HEMMET – NÄRHETSPRINCIPEN

Kils kommun tillämpar i första hand upptagningsområden för att tillförsäkra sig
om att elever får rätt till en skola nära hemmet. Eftersom antalet barn i årskullarna
varierar mellan åren, kan gränserna till skolornas upptagningsområden förändras
från ett läsår till ett annat. Kommunen kan vid behov besluta om ändring av
upptagningsområden.
2. VÅRDNADSHAVARENS ÖNSKEMÅL

Kommunen försöker alltid tillgodose vårdnadshavarens önskemål i så stor
utsträckning som möjligt.
3. AKTIVA VAL PRIORITERAS FÖRE ICKE-VAL

För att följande två urvalskriterier (syskonförtur och relativ närhet) ska
aktualiseras måste vårdnadshavaren lämnat in en ansökan om skolplacering.
Tillämpning av urvalskriterierna kan dock aldrig innebära att en annan elev inte
erhåller plats på skolenhet inom sitt upptagningsområde.
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4 SYSKONFÖRTUR

Syskonförtur gäller för syskon som båda kommer att gå i år F-3 under nästa läsår.
Syskonförturen gäller för elever som lever i samma familj och bor på samma
folkbokföringsadress.
5. RELATIV NÄRHET

För att alla elever ska få en sådan rimlig skolväg som möjligt, tillämpas relativ
närhet som sista urvalskriterier.
Relativ närhet innebär skillnaden i avståndet mellan hemmet och vald skola
respektive till en så kallad referensskola.
Referensskola är:


Den näst närmaste skolenheten (om eleven sökt skolenheten närmast
hemmet), eller



Den närmaste skolenheten (om eleven inte sökt skolenheten närmast
hemmet).

Relativ närhet är då avståndet till referensskolan minus avståndet till vald
skolenhet. Referensskolan behöver inte ha valts.
Avståndet mäts i kilometer och gångvägen från folkbokföringsadress till skola.
Avståndet avrundas till närmaste tiotal meter. Om två elever har valt samma skola
och bara ett av dem kan få en plats, så är det eleven som får det längsta relativa
avståndet till referensskolan och således förlorar mest på att inte få platsen på den
önskade skolan, som får förtur.
FÖRHÅLLANDET MELLAN SYSKONFÖRTUR OCH RELATIV NÄRHET

Finns fler elever med syskon som vill ha plats på en skola än vad skolan har plats
för, använder man relativ närhet som kriterium.

SKOLSKJUTS VID ANNAN SKOLA ÄN DEN ANVISADE
Elevens hemkommun ansvarar för att skolskjuts anordnas. Rätten för eleven och
skyldigheten för kommunen när det gäller skolskjuts, måste beaktas i kommunens
arbete med urvalskriterier eftersom rätten till skolskjuts är knutet till den skola dit
kommunen anvisar eleven. En elev med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri
skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen
bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållanden, elevens eventuella funktionsnedsättning eller någon annan
särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte för elever som väljer att gå i en
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annan skola än den där kommunen anvisat eleven. I de fall det kan ske utan
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen anordna skolskjuts
även i dessa fall.
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