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PROGRAM  
Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.  
  
POLICY  
Uttrycker ett värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för vägledning.  
  
STRATEGI  
Konkretiserar ett program eller en policy och utgör en grund för prioritering.  
  
HANDLINGSPLAN  
Beskriver konkreta mål och åtgärder.  
  
RIKTLINJER  
Säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet vid handläggning och utförande.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutad av Programnämnd barn och utbildning, den 4 december 2019 
  
Dokumentansvarig på politisk nivå: Ordförande, Programnämnd barn och utbildning.  
  
Dokumentansvarig på tjänstemannanivå: Programdirektör barn och utbildning.  
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Sammanfattning  
Riktlinjer för skolplacering förskoleklass och grundskola i Örebro kommun syftar till att främja 
vårdnadshavares möjlighet att söka skola genom att lämna önskemål om skolplacering samt säkerställa en 
likvärdig och rättvis hantering av skolplaceringar. Riktlinjerna avser placering i förskoleklass, placering i 
grundskola årskurs 1-9 av barn som inte är skolplacerade i Örebro kommun, samt placering av barn vars 
vårdnadshavare önskar byte av skola. Riktlinjerna omfattar Örebro kommuns hantering av skolansökan, 
antagning och skolplaceringar 
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Inledning  
Programnämnd barn och utbildnings riktlinjer för skolplacering syftar till att främja vårdnadshavares 
möjlighet att söka skola genom att lämna önskemål om skolplacering; säkerställa varje elevs berättigade 
krav på placering vid en skola nära hemmet; samt säkerställa en likvärdig och rättvis hantering av 
skolplaceringar. Riktlinjerna avser placering i förskoleklass, placering i grundskola årskurs 1-9 av barn som 
inte är skolplacerade i Örebro kommun samt placering av barn vars vårdnadshavare önskar byte av skola.   

  

Kommunal organisation  
Den centrala antagningen, Grundskoleantagningen, på Myndighetsavdelningen hanterar antagning och 
skolplacering i kommunal grundskola. Beslut om skolplacering tas av Grundskoleantagningens 
handläggare, på delegation av Programnämnd Barn och utbildning.  

Programnämnd barn och utbildning ansvarar enligt Örebro kommuns nämndreglemente för 
lokalförsörjningsplaneringen (inklusive prognoser) inom verksamhetsområdet, samt att tillse att barn och 
unga i Örebro kommun ges möjlighet till barnomsorg och utbildning. Detta innefattar ett ansvar för att 
tillgodose att den totala lokalkapaciteten i den kommunala grundskolan är tillräcklig varje år. 

Inför varje skolansökansperiod ska Förvaltningen för förskola och skola, i egenskap av huvudman för den 
kommunala grundskolan, tillse att verksamhetskapaciteten på varje skolenhet är tillräcklig för att kunna ta 
emot alla elever vid en skolenhet inom ett rimligt avstånd från respektive elevs hem. 

Baserat på kapacitetsunderlaget genomförs en gemensam konsekvensanalys och därefter fastställs 
kapaciteten av programdirektör senast den sista januari samma år som skolplaceringarna ska ske. 

Tillfälliga justeringar av kapaciteten under pågående läsår får endast ske efter beslut av programdirektör. 

Skolplacering för elever inom förskoleklass och 
grundskola  
 
Här beskrivs urvalskriterierna.  

Vårdnadshavares önskemål och närhetsprincipen  
Huvudprincipen är att en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare 
önskar att eleven ska gå, för placering i förskoleklass enligt 9 kap. 15 § st. 1 skollagen (2010:800) och för 
placering i grundskola enligt 10 kap. 30 § st. 1 skollagen (2010:800). Om antalet sökande till en skola är 
mindre än antalet tillgängliga skolplatser så bereds alla barn plats på skolan utifrån vårdnadshavarnas 
önskemål. Om antalet sökande är större än det antal platser skolan erbjuder görs ett urval enligt relativ 
närhet, se nedan eller bilaga 2 för detaljerad beskrivning. Även de som inte söker någon skola får en 
placering på en skola nära hemmet. Beräkningen av relativ närhet utgår från elevens folkbokföringsadress. 
Alla barns önskemål och rätt till en skola nära hemmet jämförs för att hitta den bästa samlade lösningen.  

Önskemål hanteras alltid i relation till varje elevs berättigade krav på placering vid en skola nära hemmet.  

Relativ närhet  
Om en kommunal skola inte har plats för alla som sökt den, görs ett urval utifrån relativ närhet (se 
detaljerad beskrivning i bilaga 2). Relativ närhet är skillnaden i farbar väg (inte fågelväg) till den sökta 
skolan jämfört med en alternativ skola i närheten av elevens folkbokföringsadress.  

Så här beräknas relativ närhet:  

• Avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och sökt skola mäts.   
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• Avståndet till den sökta skolan jämförs med avståndet till den närmaste eller näst närmaste 
skolan för att få fram skillnaden i avstånd = den relativa närheten. Därefter jämförs den relativa 
närheten för samtliga som sökt samma årskurs i samma skola.  

• Om två barn sökt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har 
längsta relativa avståndet till den alternativa skolan som har rätt till platsen. Den elev som 
förlorar mest på att inte få platsen får den.  

• Om två barn har samma relativa närhet så mäts avståndet till sökt skola. Den elev som har 
kortast väg till sökt skola erbjuds platsen. Om eleverna har samma avstånd till skolan används 
lottning.  

 
Undantag: För elev i årskurs 7-9, folkbokförd alternativt bosatt (enligt 29 kap. 2 § skollagen) i 
bostadsområdet Vivalla, gäller även följande. Eleven är garanterad skolplacering på en av följande skolor: 
Gumaeliusskolan, Engelbrektsskolan, Lillåns skola eller Nikolaiskolan. En geografisk uppdelning av 
området styr vilken skola eleven är garanterad plats på. Undantaget gäller under Söka skola samt vid 
inflyttning till bostadsområdet. Bakgrunden till detta undantag beskrivs i bilaga 6.1  
  

Kartor och mätning  
Avståndet mellan hemmets och skolans adresspunkter mäts i ett systemstöd. För att mäta avstånd mellan 
hemmet och skolan använder Örebro kommun ett adressregister samt digitalt vägnät som grund. Detta 
görs på samma sätt för alla elever vilket säkerställer att alla behandlas lika.  

Syskonförtur  
Se bilaga 5. 

 
Profiler med färdighetstester  
Se bilaga 3. 

Elev som saknar skolplacering  
Elev som är folkbokförd i Örebro som saknar skolplacering placeras utifrån skolplikt även om 
vårdnadshavare inte är överens. Eleven placeras inom rimligt avstånd från hemmet utifrån 
folkbokföringsadressen.  

Elev från annan kommun   
Örebro kommun tar efter önskemål emot barn som är hemmahörande i en annan kommun i mån av plats. 
Barn som är hemmahörande i en annan kommun kan under vissa förutsättningar ha rätt att tas emot i 
förskoleklass eller grundskola om barnet på grund av personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå på 
en skola i Örebro kommun. Innan kommunen fattar beslut om att för visst läsår ta emot ett sådant barn, 
ska den inhämta yttrande från barnets hemkommun.  

Inflyttning till kommunen  
Nuvarande eller blivande bosättning i Örebro kommun behöver styrkas inför Grundskoleantagningens 
bedömning.  
 

Elever som vill gå i skola i annan kommun  
Ansökan om skolplacering i annan kommun hanteras av den aktuella kommunen.  

 
1 Detta stycke gäller från och med 2020-07-01. 
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Utflytt från kommunen  
Utflytt från kommunen ska av vårdnadshavarna anmälas till Skatteverket. Inför eventuellt avslut av 
skolplacering kontrollerar Grundskoleantagningen elevens folkbokföringsadress.  

Skolansökan under Söka skola  
Här beskrivs delar av ansökningshanteringen.   

Vem har möjlighet att söka?   
Elever som är folkbokförda i Örebro kommun (och ska börja i förskoleklass eller går på en skola där nästa 
årskurs inte finns) behöver söka skola till hösten under ansökningsperioden. 
Samtliga elever i kommande årskurs 7 har dessutom möjlighet att söka profil med färdighetstester. 

 
Ansökan om skola  
Det finns möjlighet att söka flera skolor i Söka skola. Samtliga vårdnadshavare måste bekräfta ansökan för 
att den ska gälla. Om eleven inte har kunnat placerats på något av sina önskemål eller om ingen ansökan 
har gjorts, så placeras eleven på en kommunal skola inom rimligt avstånd från hemmet. Alla berörda 
vårdnadshavare uppmuntras och stöttas i att söka minst en skola under ansökningsperioden då detta 
säkerställer att Grundskoleantagningen kan utgå ifrån varje vårdnadshavares önskemål.  

Hur ofta genomförs Söka skola?  
Söka skola genomförs en gång varje år inför höstterminen. Under ansöknings-, antagnings- och 
placeringsperioden fattas inga beslut om skolbyten inför höstterminen för elever som redan har en 
skolplacering i Örebro kommun.  

Efter ansökningsperiodens slut   
Alla som är aktuella för skolplacering i Söka skola får ett beslut.  
 

Löpande hantering av ansökningar om 
skolplacering  
 
Inflyttad elev  
Ansökningar för elever som flyttar in i kommunen under läsåret hanteras löpande av 
Grundskoleantagningen.  

Nyanlända  
Ansökningar för nyanlända elever hanteras löpande av Grundskoleantagningen. Ansökningarna kommer i 
första hand till Grundskoleantagningen via kommunens mottagningsenhet för nyanlända - Perrongen. Om 
en ansökan istället kommer direkt till Grundskoleantagningen (där det framkommer att det gäller en 
nyanländ elev) så kontaktas Perrongen. Under handläggningen förs dessutom en dialog mellan 
Grundskoleantagningen och Perrongen vid behov. Perrongen underrättas om skolplaceringen i samband 
med att beslut fattas. Vårdnadshavarnas önskemål och behov säkerställs genom Perrongens inledande 
samtal och kartläggning. Perrongen ger också relevant information om den svenska skolan för att varje 
vårdnadshavare ska ha bra förutsättningar för att önska skola. Nyanlända har samma möjlighet som alla 
andra elever att söka skola. 
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Asylsökande barn - och papperslösa barn boende i Örebro kommun  
Barn som är asylsökande eller vistas i Örebro kommun utan stöd av myndighetsbeslut eller författning har 
rätt till utbildning enligt 29 kap. 1 § p. 1, 5 och 29 kap. 3 § skollagen. Om de är att anse som bosatta i 
kommunen har de rätt till utbildning och ska då placeras på en skola efter samma principer som andra 
elever. Papperslösa barn har samma möjlighet som alla andra att söka skola.  

Byte mellan kommunala skolor eller från fristående till kommunal skola 
Ansökan om skolbyte för en redan placerad elev kan lämnas in när som helst på året, förutsatt att samtliga 
vårdnadshavare är överens. Skolbyten hanteras av Grundskoleantagningen och kan endast beviljas i mån 
av plats. Beslut utifrån sådan ansökan fattas löpande efter utredning av eventuella betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Om det vid ett specifikt tillfälle finns fler 
sökanden till en skola än det finns tillgängliga platser, används relativ närhet som urvalsgrund. Om 
nuvarande skola efter bostadsflytt (inom kommunen) inte längre kan anses vara nära elevens hem, finns 
möjlighet till ny placering. 

Rimligt avstånd  
Örebro kommuns definition av rimligt avstånd mellan hemmet och skolan är följande: 
 
Årskurs F-3: 3 kilometer 

Årskurs 4-6: 4 kilometer 

Årskurs 7-9: 5 kilometer 

När det inte finns en skola inom rimligt avstånd från hemmet 
Om det inte finns en skola som ligger inom rimligt avstånd från en elevs folkbokföringsadress så anses 
begreppet en skola nära hemmet endast innefatta den närmaste skolan från elevens folkbokföringsadress. 

Särskilda skäl 
I den mån särskilda skäl att få plats på en specifik skola hävdas av vårdnadshavare och plats saknas, gör 
handläggare på Grundskoleantagningen bedömningen av om sådana undantag från ovanstående 
urvalsgrunder kan medges. Tillämpningen är mycket restriktiv.  

Elever med skyddad identitet 
Om det i systemstödet för hantering av skolplaceringar inte kan garanteras att känslig information 
skyddas, ska elever med skyddad identitet hanteras separat och då placeras innan andra sökande. 
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