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Placeringsregler i fristående och kommunala verksamheter
Vårdnadshavare kan ha upp till tre alternativ som inte är rangordnade och kötiden räknas
från den dagen då komplett ansökan är gjord och barnet är minst tre månader.
Om vårdnadshavare söker till fler verksamheter får den som har plats erbjuda det utan att
kontrollera med övriga verksamheter som vårdnadshavare söker till. Plats erbjuds utifrån:

1. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin
utveckling i form av förskola enligt 8 kapitlet 7§i skollagen(2010:800)

2. Barn som beviljats förtur då barnet har eget behov på grund av familjens
situation i övrigt enligt 8 kapitlet 5 § i skollagen.

3. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden. Läs mer i
kapitel ”5.2 Platsgaranti – sök senast fyra månader innan plats behövs”

4. Syskonförturer till den verksamhet där äldre syskon går fram till och med
augusti månad det år det äldre syskonet börjar förskoleklass eller annan
undervisning för att fullgöra skolplikten. Som syskon räknas helsyskon och
halvsyskon. Även barn som inte är biologiska syskon men är folkbokförda på
samma adress och deras vårdnadshavare lever i ett sambolikt förhållande eller som
makar, omfattas av syskonförtur.

5. Barn som erbjudits och tackat ja till garantiplats vid tidigare ansökan och valt
att stå kvar i kö utan att göra ändringar i ansökan.

6. Ködatum (ansökningsdatum) och behovsdatum

7. Barn folkbokförda i andra kommuner och barn till ambassadpersonal
utanför EU/EES.
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Sortera kön
När du kan erbjuda barn plats ställer du in verksamhetens kö så du ser vilka barn
som är placeringsbara. Du måste erbjuda barn plats enligt anvisningarna nedan.
Du får enbart erbjuda plats via Skolwebben, en muntlig överenskommelse via
samtal, telefon eller e-post godkänns inte som ett erbjudande om plats.
I vyn köhantering klickar du på gubben och väljer den gemensamma profilen
”Erbjuda plats”

Klicka på ”Filter” i samma vy

I den tomma rutan vid ”önskat placeringsdatum” ställer du in sista datum i den
månad då du kan erbjuda plats.
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Tryck på tillämpa

Har du fler barn i kö än vad du ser klickar du på ”15” för att utöka listan

Vilket barn ska erbjudas plats?
Titta på kolumnen ”Förturskategori”

I första hand ska barn med förturskategori ”Beviljad förtur” erbjudas plats. Kontakta Lärandeoch kulturförvaltningen på forskola@lidingo.se om du har ett barn med sådan förturskategori
för mer information.
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I andra hand ska barn med förturskategori ”Syskonförtur” där det även står ja i kolumnen
”Syskonförtur” erbjudas plats. Om det står nej där har barnet syskonförur till en verksamhet
de söker till men inte er verksamhet.

I tredje hand ska barn med förturskategori ”Platsgaranti” erbjudas plats. De barnen med äldst
ködatum ska erbjuds plats först.

I fjärde hand ska barn med förturskategori ”köplacering” erbjudas plats. De barnen med äldst
ködatum ska erbjuds plats först.

Om det inte finns några barn i kö som är placeringsbara kan du erbjuda plats till barn från
andra kommuner eller ambassadbarn utanför EU/EES. Dessa finns inte i vår kö men kan
ibland kontakta verksamheten direkt.
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Tänk på
Att du inte kan erbjuda plats till ett barn som har en etta i kolumnen ”Antal erbj” , det barnet
är redan erbjuden plats i en annan verksamhet.
Om det står en etta i kolumnen ”Antal plac” så har barnet redan en placering och du måste
tänka på uppsägningstiden från den placeringen.

Några exempel
Förskolan har en kölista för lediga platser i augusti. Ett barn med önskat placeringsdatum i
maj har inte rätt att gå före ett barn med önskat placeringsdatum i augusti, om detta barn
har längre kötid. Har barnet som önskar plats i maj längre kötid än det barn som önskar
plats i augusti, ska det barn som önskar plats i maj erbjudas platsen.
Exempel 1:
Barn X har ködatum 140101 och önskar plats 160801 Barn Y
har ködatum 150101 och önskar plats 160501
Förskolan har en ledig plats till 1 augusti och utgår från detta datum och de sökande
barnens ködatum. I detta exempel har barn X längst kötid och ska därmed erbjudas
platsen.
Exempel 2:
Barn X har ködatum 150101 och önskar plats 160801 Barn Y
har ködatum 140101 och önskar plats 160501
Förskolan har en ledig plats till 1 augusti och utgår från detta datum och de sökande
barnens ködatum. I detta exempel har barn Y längst kötid och ska därmed erbjudas
platsen.
Exempel 3:
En ledig plats finns från 1 februari 2016.
Barn X med ködatum 140101 har syskon i verksamheten och önskar plats 160301. Barn Y
med ködatum 150101 har inga syskon i verksamheten och önskar plats 160202.
Enligt en generell regel ska då barn Y erbjudas platsen. Verksamheten avgör om den
lediga platsen ska tillsättas i februari, eller om platsen ska tillsättas först den 1 mars då
barn X har rätt till platsen.
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Avsteg från de gemensamma placeringsreglerna
Kommunala och fristående förskolor kan göra avsteg från placeringsreglerna när det gäller
ålder om det råder särskilda omständigheter i enlighet med diskrimineringslagen1. Det vill
säga om det är kraftig snedfördelning i barngruppens ålderssamansättning eller om avsteget
har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå
syftet.
1. Gör en barnkonsekvensanalys där du utgår från vad som är bäst för:
•
•
•

Barngruppen
Det barn du själv vill erbjuda plats
Det barn som ska erbjudas plats enligt placeringsreglerna

2. Vad är ditt syfte med att frångå placeringsreglerna och erbjuda ett barn plats
före ett annat barn?
3. Vad vill du uppnå med att frångå placeringsreglerna?
4. Utgå från dina svar på fråga 2 och 3, bedöm om det är lämpligt och
nödvändigt att frångå placeringsreglerna för att uppnå ditt syfte.
Bedömningen ska vara objektiv med utgångspunkt i de lagar, regler och
andra styrdokument som reglerar verksamheten i förskola och pedagogisk
omsorg.
5. Kan du uppnå det du vill på annat sätt än att frångå placeringsreglerna?
Om du kommer fram till att du vill göra ett avsteg från placeringsreglerna ska Lärande- och
kulturförvaltningen meddelas via mejl till forskola@lidingo.se med beskrivning av avsteget
och med motivering till valet. Det är inte möjligt att göra avsteg på grund av barns kön,
etnicitet, trosuppfattning eller funktionshinder.
Fristående pedagogisk omsorg kan göra avsteg från placeringsreglerna när det gäller ålder
om huvudmannen får mer än tre barn i åldrarna 1-2 år inskrivna per dagbarnvårdare.
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kapitlet 5-6 §§ i diskrimineringslagen (2008:567)
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