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RIKTLINJER FÖR 
SKOLPLACERING 
 
I Eslövs kommun kan vårdnadshavare önska skolor i prioriteringsordning 
och barnet placeras sedan i en skola utifrån önskemålen så långt det är 
möjligt. Om det är fler sökande till en skola än det finns platser fördelas 
platserna enligt förutbestämda urvalsgrunder. 
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Riktlinjer för skolplacering 
 

Inledning 
Barn- och familjenämndens riktlinjer för skolplacering syftar till att främja 
vårdnadshavares möjlighet att lämna önskemål om skolplacering samt att 
säkerställa en likvärdig och rättssäker handläggning av skolplaceringar. 
Riktlinjerna avser skolplacering under ordinarie ansökningsperioder samt 
vid inflyttning eller byte av kommunal skola. Vid ansökan till skola med 
särskild profilklass tillämpas färdighetsprov som en ensam urvalsgrund. 
Antagning till särskild undervisningsgrupp och grundsärskola berörs inte av 
barn- och familjenämndens riktlinjer för skolplacering. 

Vårdnadshavarens önskemål samt principen om nära hemmet 
Eslövs kommun utgår från önskemål om skola så långt det är möjligt. Ett 
önskemål om placering i en viss skolenhet får dock inte gå ut över någon 
annan elevs rätt att placeras i en skola nära hemmet. En skola nära hemmet 
är i Eslöv en skola som ligger inom tre kilometers radie från hemmet. Om 
ingen kommunal skola finns inom dessa avstånd, räknas den närmsta 
kommunala skolan, som en skola nära hemmet.  
 
Urvalsgrunder för fördelning av skolplatser  
Kommunens utgångspunkt är att så många barn/elever som möjligt ska få 
plats på den skola som vårdnadshavare har valt för sitt barn. Elever vars 
vårdnadshavare gör aktiva önskemål ska, vid skolplaceringen, beaktas före 
de elever där vårdnadshavarna inte lämnar in något önskemål under 
skolvalsperioden. Eslövs kommun får dock frångå en vårdnadshavares 
önskemål om den önskade placeringen skulle medföra att betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 
 
Om antalet sökande till en skola är mindre än antalet tillgängliga skolplatser 
bereds alla elever plats på skolan utifrån vårdnadshavarnas önskemål. Om 
antalet sökande är större än antalet platser som kan erbjudas vid en skola 
fördelas platserna utifrån förutbestämda urvalsgrupper. Skolplatser fördelas 
med hjälp av en algoritm. Algoritmen är den funktion som ser till att 
nämndens riktlinjer för skolplacering verkställs i praktiken. Om det inte 
finns plats på skolan för alla elever i en urvalsgrupp görs ett urval inom 
gruppen. Detta urval görs utifrån lottning. 
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Urvalsgrupper till förskoleklass 
1. Barn med skyddade personuppgifter boende i Eslövs kommun 
2. Barn som bor i skolans upptagningsområde 
3. Barn med syskon i årskurs F-3 (syskonförtur) 
4. Barn boende i Eslövs kommun som aktivt valt skolan (lottning) 

 
I mån av plats efter att ovanstående urvalsgrupper samt barn som bor i 
Eslövs kommun som inte valt skolan antagits får följande elever placeras: 
 

5. Barn som ej är boende i Eslövs kommun  

Urvalsgrupper till årskurs 7 
1. Elever med skyddade personuppgifter boende i Eslövs kommun 
2. Elever som bor i skolans upptagningsområde 
3. Elever boende i Eslövs kommun som aktivt valt skolan (lottning) 

 
I mån av plats efter att ovanstående urvalsgrupper samt elever som bor i 
Eslövs kommun som inte valt skolan antagits får följande elever placeras: 
 

4. Elever som ej är boende i Eslövs kommun  
 

Urvalsgrupper utanför det ordinarie skolvalet 
1. Elever som bor i skolans upptagningsområde 
2. Elever i årskurs F-3 med syskon i årskurs F-3 (syskonförtur) 
3. Elever boende i Eslövs kommun som aktivt valt skolan (lottning) 

 
I mån av plats efter att ovanstående grupper antagits får följande elever 
placeras: 
 

4. Elever som ej är boende i Eslövs kommun  
 

Urvalsgrupper 

Barn/ elever med skyddade personuppgifter 
Elever som har skyddad identitet och ska ansöka om skolplacering hanteras 
inte digitalt i e-tjänsten på grund av säkerhetsskäl. Vårdnadshavarna ansöker 
istället om skolplacering via blankett. Förvaltningen tar kontakt med 
vårdnadshavarna och bjuder in till skolval.  
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Upptagningsområde 
Samtliga kommunala grundskolor har ett geografiskt upptagningsområde. 
Upptagningsområdena beslutas av grundskolans avdelningschef och 
fastställs inför det ordinarie skolvalet. Upptagningsområdena tar hänsyn till 
bland annat avstånd, storlek på barnkullar i olika åldrar samt skolornas 
kapacitet. Vid det ordinarie skolvalet kan en skola inte vara 
upptagningsområdesskola till fler elever än den kan ta in. Elevens 
upptagningsområde baseras på folkbokföringsadresser och ska i största 
möjliga mån beakta socioekonomiska skillnader i kommunen. Barn/ elever 
som inte bor i Eslöv men kan bevisa flytt till Eslövs kommun får tilldelas 
upptagningsområde och ingå i det ordinarie skolvalet. 

Syskonförtur 
På kommunala skolor gäller syskonförtur för barn i förskoleklass som 
ansöker om plats och har syskon med placering i årskurs F-3 på den aktuella 
skolan det läsår som ansökan avser. Med ”syskon” avses i detta 
sammanhang barn boendes i samma hushåll och oavsett om barnen är 
biologiska syskon eller inte och oavsett vårdnadshavare. 
Folkbokföringsadressen betraktas i normalfallet som barnets boendeadress. 
Syskonförtur registreras automatiskt, men vårdnadshavarna måste aktivt 
söka plats på den skolan som syskonet går på.  

Övriga barn/ elever som aktivt valt skolan (lottning) 
Elever vars vårdnadshavare gör aktiva önskemål ska, vid skolplaceringen, 
beaktas före de elever där vårdnadshavarna inte lämnar in något önskemål 
under skolvalsperioden. Som ett urvalskriterium används lottning. Lottning 
sker om flera elever har samma förutsättningar till skolplacering. Lottningen 
sker digitalt med en nummergenerator som slumpvis ger varje elev ett 
nummer. Tjänsten köps in från Mitt skolval (Eslövs kommuns leverantör av 
e-tjänsten för skolval) och är en del av placeringsmodulen.  

Elever som ej är boende i Eslövs kommun 
Eslövs kommun har en möjlighet att motta barn från en annan kommun, 
men är endast skyldiga att göra det om särskilda skäl föreligger. Elever som 
inte bor i Eslövs kommun placeras i mån av plats och endast på de skolor 
som vårdnadshavarens önskemål avser. I annat fall avslås ansökan.  
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Ansökningsförfaranden 
Det ordinarie skolvalet 
Den ordinarie ansökningsperioden gäller vårdnadshavare till barn som ska 
börja förskoleklass och vårdnadshavare till elever som ska börja årskurs 7. I 
Eslövs kommun ombeds vårdnadshavarna önska skolor i 
prioriteringsordning och barnet placeras sedan i en skola utifrån önskemålen 
så långt det är möjligt. Antalet skolor vårdnadshavarna kan önska är inte 
begränsat till ett visst antal, utan vårdnadshavare kan önska mellan en och 
flera skolor.  Om barnet har två vårdnadshavare ska båda vårdnadshavare 
vara överens och med sin signatur godkänna skolvalet.  

Placeringsprocessen 
Placeringsarbetet sker digitalt, med leverantören Mitt skolval som 
systemstöd. Systemet använder sig av en avancerad algoritm för att 
säkerställa att vårdnadshavarnas önskemål respekteras så långt det är 
möjligt utifrån Eslövs kommuns skolors kapaciteter och av nämnden 
beslutade urvalsgrunder. Kapaciteter för respektive skola och årskurs 
beslutas av grundskolans avdelningschef inför varje läsår. Eslövs kommun 
vidhåller rätten att utöka kapaciteterna i samband med skolvalet. 

Särskilda skäl 
Särskilda skäl såsom personliga förhållanden, pendlingstid eller sjukdom är 
inte en urvalsgrund i Eslövs kommuns prioriteringsordning för 
skolönskemål. 

Om elev inte får något av sina val 
Om en elev inte kan få något av sina önskemål tillgodosedda placeras 
barnet/eleven på skolan nära hemmet. En skola nära hemmet är i Eslöv en 
skola som ligger inom tre kilometers radie från hemmet. Skolan nära 
hemmet räknas utifrån elevens folkbokföringsadress. 

Tidigarelagd skolstart 
Om barnets vårdnadshavare önskar får en huvudman erbjuda plats i 
förskoleklass till barn som är yngre än sex år, men det är inte en rättighet. I 
Eslövs kommun kan en femåring antas i förskoleklass i mån av plats och om 
eleven bedöms ha förutsättningar för det. Skolplaceringen är beroende av att 
det finns tillgängliga skolplatser på önskade skolor. Barn som ansöker om 
tidigarelagd skolstart är inte en del av det ordinarie skolvalet utan placeras i 
mån av plats och endast på de skolor som vårdnadshavarens önskemål 
avser. I annat fall avslås ansökan. 
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Om vårdnadshavare inte ansöker om skola 
Om vårdnadshavare inte har skickat in något önskemål om skolplacering, 
placeras barnet/eleven på närmaste skola med ledig plats. 

Ogiltig ansökan 
Om eleven har två vårdnadshavare krävs det att de båda är överens för att 
ansökan ska vara giltig. Om en av vårdnadshavarna avstår från att samtycka 
till ansökan om skolplacering räknas ansökan som ogiltig. Eleven placeras 
då på närmaste skola med ledig plats. 
 

Skolplacering vid inflyttning och skolbyte under läsåret 
Vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om skolbyte till annan kommunal 
grundskola.  
 
Vid nyinflyttning tar barn- och utbildningsförvaltningen kontakt med skolan 
i boendeområdet1 där barnet är folkbokförd i. Skolan har då ansvar att 
kontakta barnets vårdnadshavare för att informera om skolgång och 
tillgängliga grundskolor. Ansvaret för att se till att eleven fullgör sin 
skolgång ligger på skolan i boendeområdet fram till beslut om skolplacering 
har tagits.  
 
Skolbytet görs efter överenskommelse med ny skola som kontaktar 
vårdnadshavare. 

Skolbyten löpande under läsåret 
Vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om skola löpande under terminen 
för barn och elever i följande situationer: 

• Elever som flyttar till Eslövs kommun och som önskar skolplats på 
en kommunal skola i kommunen. 

• Elever som går på en kommunal skola i Eslövs kommun, som flyttar 
till eller inom kommunen och som önskar byta till en skola närmare 
den nya bostadsadressen.  

• Elever som går på en kommunal skola i Eslövs kommun och har skäl 
som förutsätter en ansökan om ny skolplacering  

                                                 
1 Boendeområdena för skolpliktsbevakning är fasta, utgår från Skatteverkets nyckelkoder 
och är inte samma som vid skolvalet. Boendeområdena läses i elevregistret. 
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• Elever folkbokförda i Eslövs kommun som går på en fristående 
skola eller på skola i annan kommun och som önskar skolplats på en 
kommunal skola i Eslövs kommun.  

 
Placering av elever sker löpande. Endast skolor som har tillgängliga platser 
vid dessa tidpunkter omfattas av antagningen. Om eleven inte kan beredas 
plats vid någon önskad skola så bereds plats vid en närmaste kommunal 
skola med ledig plats. Om eleven redan går på kommunal skola så kvarstår 
tidigare placering vid avslagen ansökan. Någon ”kö” med sökande hålls inte 
vid skolorna.  

Skolbyten vid bestämda tillfällen 
Vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om skola vid bestämda tillfällen. 
Skolbyten gäller för barn och elever i följande situationer: 

• Elever som går på en kommunal skola i Eslövs kommun och vill 
byta till en annan kommunal skola 

• Elever boende utanför Eslövs kommun och som önskar skolplats på 
en kommunal skola i Eslövs kommun. 

 
En placeringsrunda körs två gånger om året, inför varje termin. 
Grundskolans avdelningschef fastställer datum för bytestillfälle. Endast 
skolor som har tillgängliga platser vid dessa tidpunkter omfattas av 
antagningen. Om eleven inte kan beredas plats vid någon önskad skola eller 
om vårdnadshavare tackar nej till erbjudande om ny skolplacering så 
kvarstår tidigare skolplacering. Om elev boende utanför Eslövs kommun 
inte kan beredas plats vid någon önskad skola så avslås ansökan. Någon 
”kö” med sökande hålls inte vid skolorna. Ny ansökan kan göras vid 
nästkommande bytestillfälle. 
 

Ansökan till profilutbildning i handboll 
I Eslövs kommun finns det en grundskola som erbjuder profilutbildning i 
handboll med start i årskurs 7. Profilutbildningen är till för elever som vill 
fördjupa och bredda sina färdigheter i handboll och som har ett stort intresse 
för ämnet. Det krävs att eleven genomför ett godkänt färdighetsprov för att 
bli antagen. Vid ansökan till skola med särskild profilklass tillämpas 
färdighetsprov som en ensam urvalsgrund. Ansökan till profilutbildning 
gäller även elever som inte är boende i Eslövs kommun. 
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Efter färdighetsprovet gör ansvarig på skolan en bedömning om vilka som 
ska erbjudas de tillgängliga platserna. Bedömningen görs efter särskilt 
uppsatta kriterier. Kriterierna beslutas av grundskolans avdelningschef.  
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