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Tjänsteutlåtande 

Utbildningsförvaltningen  

 

Datum: 2023-01-16 

Diarienummer: UBN 2023/0044 

Till: Utbildningsnämnden  

 

Utbildningsnämndens bestämmelser för 

placering i kommunal skola 

Sammanfattning 

Bestämmelserna för placering i kommunal skola uppdateras med bakgrund av 

organisationsförändring.  

 

Beslutsförslag 

Utbildningsnämnden beslutar  

 

Anta Utbildningsnämndens bestämmelser för placering i kommunal skola.  

Bakgrund 

I Österåkers kommun är det Utbildningsnämnden som ansvarar för att alla 

skolpliktiga barn blir erbjudna en plats i förskoleklass och i kommunal 

grundskola. 

Skollagen 10 kap. 30 § och 9 kap. 15 § anger att en elev ska placeras vid den av 

kommunens skolenheter som elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå.  

Under vissa omständigheter får dock kommunen frångå elevens 

vårdnadshavares önskemål, till exempel om: 

1. den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav 

på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, 

2. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter för kommunen, eller 

3. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. 

 

Förvaltningens slutsatser 

Huvudregeln är att en elev ska placeras i den skola där vårdnadshavare önskar 

att eleven ska gå. Detta får dock inte medföra att en annan elevs berättigade 
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krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts. Det innebär dock 

inte att en elev har rätt att få en placering i den skolan som ligger allra närmast 

hemmet.  

 

Om det finns fler sökande än platser i sökt årskurs vid sökt skola, behöver 

kommunen göra ett urval. Kommunen utgår då från den relativa 

närhetsprincipen. Om sökt årskurs är full görs inget urval. 

Den relativa närhetsprincipen innebär att om barn A och B har sökt samma 

skola och bara ett av barnen kan beredas plats, mäter Österåkers kommun 

båda barnens avstånd till den sökta skolan och till en alternativ skola. 

Avståndet till den alternativa skolan subtraheras med avståndet till den sökta 

skolan. Det barn som får det högsta positiva värdet i den uträkningen får 

platsen.  

Om en elev inte får plats i önskad skola erbjuder Österåkers kommun plats i en 

kommunal skola som ligger så nära hemmet som möjligt. 

Bilagor 

Utbildningsnämndens bestämmelser för placering i kommunal skola.   

 

 

   

Eva Wetterstrand  Joakim Östling  

Utbildningsdirektör   Skolchef  
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