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Produktionsförvaltningens tillämpningsföreskrifter avseende
anvisning av skola enligt Skollagen (2010:800), SFS 2010:800
9 kap 15 §, 10 kap 30 § samt 11 kap 29 §.
Rutin gällande ansökan om plats i kommunal F-9 skola vid annan
tid än vid ordinarie skolval
All skolplacering i kommunala F-9 skolor administreras av skolplaceringshandläggare
på produktionsförvaltningen.
a) Skolplacering av elev som flyttar in till kommunen sker i mån av plats i den
kommunala skola som vårdnadshavare önskat. Saknas plats i önskad skola,
placeras eleven i närmaste kommunala skola där plats finns.
b) Skolplacering av elev som är bosatt i kommunen och går i friskola eller i
kommunal skola i annan kommun men önskar byte till kommunal skola,
hanteras enligt punkt a.

Elev som enligt punkt a eller b anvisats annan skola än önskad, kan ansöka om
skolbyte enligt punkt c.
c) Skolbyte kan, i mån av plats, ske till den kommunala skola som vårdnadshavare
önskat. Samtliga inkomna ansökningar om skolbyte arkiveras av
skolplaceringshandläggare och är giltiga under det läsår som ansökan avser. När
plats uppstår rangordnas de sökande enligt den relativa närhetsprincipen*och
platsen tilldelas den högst rangordnade eleven.

Undantag från ovanstående kan efter utredning ske med hänvisning till omfattande
elevhälsoskäl, vilket inte kommenteras ytterligare enligt OSL (2009:400) 23 kap 2§.
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Överklagande hos Skolväsendets överklagandenämnd får ske enligt 28 kap 12§ 6,
gällande beslut tagna enligt 9 kap 15§ andra stycket, 10 kap 30§ andra stycket eller
11 kap 29§ andra stycket.

* Den relativa närhetsprincipen innebär att avståndet, från hemmet, till önskad skola
jämförs med avståndet från hemmet till alternativ skola (närmaste skola med plats).
Differensen mellan dessa avstånd visar hur mycket längre man får till alternativ skola
och utgör jämförelsetal för placeringen.
Ex; Enbart en plats finns och två önskar platsen (A och B).
A får 2 km längre till den alternativa skolan och B får 1 km längre, vilket innebär att A får
platsen på den sökta skolan.
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