
 
 
 

Fastställda i kommunfullmäktige 2016-09-19 § 107 
 
 

Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
 
Enligt 9 kap. 15 §, 10 kap. 30 §, 11 kap. 29 § skollagen (2010:800) ska kommunen i första hand 
utgå från vårdnadshavares önskemål om placering vid en viss skola. Vårdnadshavarens 
önskemål får dock inte gå ut över en annan elevs rätt till placering vid en skola nära hemmet 
(s.k. närhetsprincipen). Om vårdnadshavarens önskemål skulle medföra att en annan elevs rätt 
att få skolplacering på en skola nära hemmet åsidosätts, ska kommunen placera eleven vid en 
annan skola. 

 
Vårdnadshavares önskemål 
Härryda kommun försöker alltid tillgodose vårdnadshavarens önskemål om skolplacering. Om 
det finns fler sökande än platser på en skola måste dock ett urval göras. 

 
Urvalsgrunder vid skolplacering om det finns fler sökande än platser 
1. Närhetsprincipen 
2. Syskonförtur (F-3) 
3. Faktiskt avstånd (gångväg) 

 
Elever som är folkbokförda i Härryda kommun får i och med skolvalet en placering på en 
anvisad kommunal skola utifrån närhetsprincipen. Principen innebär att alla elever erbjuds plats 
på en skola nära hemmet. Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära 
hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skola som ligger 
närmast hemmet. 

 
Om det finns fler sökande än platser erbjuds placering i första hand utifrån närhetsprincipen. 
Övriga sökande erbjuds placering i mån av plats. Urvalet bland dessa elever baseras på 
syskonförtur och därefter på faktiskt avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och skolan. 
Syskonförtur gäller för placering från förskoleklass till och med årskurs 3 (F-3). Syskonförtur 
gäller endast om det äldre syskonet går i årskurs F-3 när det yngre syskonet ska börja på samma 
skola. Om det finns fler elever med syskonförtur än det finns platser fördelas platserna efter 
urvalsgrunden faktiskt avstånd. 

 
Löpande skolplacering 
Skolplacering sker även löpande under året, vid inflyttning eller byte av skola. Om det finns fler 
sökande än platser på önskad skola ges förtur till de elever som utifrån närhetsprincipen skulle 
anvisats skolan i ett skolval. Därefter gäller urvalsgrunderna syskonförtur (F-3) samt faktiskt 
avstånd. 

 
Elever från andra kommuner 
Elever folkbokförda i andra kommuner som önskar gå i en kommunal skola i Härryda kommun 
har möjlighet till det om det finns plats efter att samtliga elever folkbokförda i Härryda 
kommun har fått en skolplacering. 
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