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www.kristianstad.se/skolval (länk till hemsida)

Så här gör du för att önska skola i skolvalet
Du kan önska skola i skolvalet genom att logga in i e-tjänsten 
www.minaskolval.se/kristianstad
I undantagsfall kan blankett användas, blankett finns på hemsidan 
www.kristianstad.se/skolval eller kan hämtas på medborgarcentret i 
Rådhus Skåne. Du kan önska upp till tre olika skolenheter.

E-tjänsten är öppen 27 februari – 12 mars 2023.

Även då ni loggar in i e-tjänsten via er mobil så välj 
BankID på annan enhet, då det annars ibland kan 
uppstå problem. 

http://www.kristianstad.se/skolval
http://www.minaskolval.se/kristianstad
http://www.kristianstad.se/skolval


Startsida i e-tjänsten

Telefon (mobil) och E-post är 
obligatoriska uppgifter. Det 
går inte att välja barn innan 
dessa är ifyllda.

Klicka på Ändra för att fylla i 
uppgifterna

Fortsättning startsida i e-tjänsten



Ändra: 
Kontaktinformation

Telefon (mobil) och E-post är 
obligatoriska



fortsättning - Startsida i e-tjänst (när obligatorisk kontaktinformation är inlagt)

Klicka på det barn som 
ansökan ska gälla för

Här visas besluten när det 
finns sådana



Elevinformation, ansökningar och karta – Steg 1

Information om eleven för nuvarande läsår

Här visas eventuella aktiva ansökningar, dvs 
ansökningar där samtliga vårdnadshavare 
godkänt ansökan

Här visas eventuella påbörjade ansökningar, 
som väntar på godkännande från en eller 
båda vårdnadshavare

Klicka på knappen för att Skapa Ansökan till 
Skolval



fortsättning sidan Elevinformation, ansökningar och karta – steg 1

Här visas beslutet när det finns ett sådant

I kartan visas elevens adress samt skolor



Här visas information om eleven 
för nästa läsår, till exempel 
vilken årskurs som då är aktuell.

Om barnets adress inte 
stämmer eller ni ska flytta så ta 
kontakt med placeringsenheten
skolplaceringar@kristianstad.se
eller 044-13 56 64

Klicka på GÅ VIDARE för att 
fortsätta med ansökan.

Ansökan skolval –steg 2

mailto:skolplaceringar@kristianstad.se


Ansökan skolval Önska skola - steg 3 ”Ger skolskjuts” bakom skolan namn ger eleven rätt 
till skolskjuts till aktuell skola då det saknas skola 
inom 2000m för förskoleklass och 4000m för 
årskurs 7.  

”Närområdesskola” vid skolans namn är skolor som 
finns inom 2000m för förskoleklass och 4000m för 
årskurs 7. 

Om ni blivit antagen till en fristående skola kan ni 
som ett planeringsstöd för kommunen önska 
”Fristående skola” enligt den rangordning ni önskar 
den fristående skolan. 

Har du blivit antagen i en profilklass till årskurs 7 
(fotboll, handboll, musik eller bild&form) behöver du 
inte göra något skolval

Du kan önska upp till 3 skolor. Du behöver inte ha 3 
önskemål. Om du inte får något av dina önskemål så 
är eleven garanterad en skolplacering inom 
skolskjutsgränsen alternativt en skola med anvisad 
skolskjuts (inte alltid närmsta)



Ansökan skolval Önska skola - steg 3
När du klickar för att  önska skola så får man upp alla 
skolor i kommunen med aktuella årskurser (ej fristående), 
sorterade i avståndsordning, med närmsta först. Avstånden 
till skolorna utgår från elevens adress i systemet.

Om eleven inte får något av sina önskemål eller inte önskat 
någon skola är eleven garanterad en plats på någon 
”Närområdesskola” (inte alltid närmsta). Närområdesskola= 
2000m för förskoleklass samt 4000m för årskurs 7 från 
barnets folkbokföringsadress till skola.

Saknas skola inom ovan avstånd så finns det en skola dit 
du har rätt att få skolskjuts, som är markerad i listan (ger 
skolskjuts) dock inte alltid närmsta

Observera att rätten till skolskjuts kan upphöra om du 
önskar en skola utanför dina skolskjutsgränser 
dit du inte har rätt till skolskjuts. 
Skolskjutsgränser: Åk F=2000m, åk 7=4000m.



Ansökan skapad – Skriv under
Ansökan är skapad. Den behöver nu 
skrivas under av samtliga vårdnadshavare

Det går inte längre att ändra i ansökan. Vill 
man ändra något går man till startsidan 
och påbörjar en ny ansökan.

Vårdnadshavaren som skapat ansökan 
skriver under genom att klicka på 
knappen ” SKRIV UNDER”

Vårdnadshavaren som skapat ansökan 
kan RADERA den så länge inte samtliga 
vårdnadshavare skrivit under.



Ansökan underskriven av en vårdnadshavare

När vårdnadshavaren som skapat ansökan har 
skrivit under ansökan så loggar den ut.

Den andra vårdnadshavaren loggar in i e-tjänsten 
med sitt Bank-ID för att också skriva under. 
Välj först barn som ansökan gäller.
För underskrift öppnas Skolvalsansökan som 
ligger under Ansökan som inväntar underskrift (ej 
inskickad)



Ansökan inskickad

När samtliga vårdnadshavare har skrivit 
under ansökan är den inskickad och 
kommer att behandlas av Barn och 
utbildningsförvaltningen tillsammans med 
övriga ansökningar när skolvalet har stängt.



Notiser som skickas via mejl från info@minaskolval.se till angivna mejladresser för vårdnadshavare

Notis då det saknas 
underskrift av någon 
vårdnadshavare

Påminnelse notis då det 
saknas underskrift av 
någon vårdnadshavare

Notis då ansökan är 
Godkänd av samtliga 
vårdnadshavare

Notis då det finns ett beslut 
publicerat i e-tjänsten

mailto:info@minaskolval.se


Kontakt
Medborgarcenter i Rådhus Skåne

Telefon: 044-13 50 00

Barn och utbildningsförvaltningen, Placeringsenheten – Skolplaceringar

291 80 Kristianstad

E-post: skolplaceringar@kristianstad.se

Telefon: 044-13 56 64

mailto:skolplaceringar@kristianstad.se
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