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Riktlinjer för skolplacering i kommunal 
förskoleklass och grundskola i Värmdö 
kommun 
 

Beslutsnivå- och datum  Utbildningsnämnden 2019-10-10 
Diarienummer 2019UTN/0211 
Reviderat  
Lagstadgat styrdokument Skollagen 
Ersätter styrdokument Riktlinjer för grundplacering av elever samt antagning till kommunala 

förskoleklasser och grundskolor 
Uppföljning Vid nya bestämmelser eller praxis 
Ansvar Utbildningsnämnden 

Syfte och omfattning 
Enligt skollagen (2010:800) ska en elev placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens 
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en 
annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock 
kommunen placera eleven vid en annan skolenhet. 

1 Allmänt om skolplacering 
1.1 Rätt till skolplacering 
Rätt till skolplacering i Värmdö kommun har: 
- skolpliktiga elever folkbokförda i Värmdö kommun. 
- elever som socialtjänsten har placerat i hem i Värmdö kommun. 
- nyanlända elever boende i Värmdö kommun.1 

1.2 Kriterier för skolplacering 
Huvudregeln är att en elev som är folkbokförd i Värmdö kommun ska placeras vid den av 
kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå2. Om en skola inte 
har plats för samtliga elever som vill gå där, och som bor nära skolenheten, behöver 
urvalskriterier tillämpas. Urvalskriterierna i Värmdö kommun är följande: 

1. Elever som bor i Värmdö kommun med skyddade personuppgifter  
2. Relativ närhet  
3. Syskonförtur, för elever som ska börja förskoleklass och har ett syskon som redan går i 

årskurs 1-3 på den skolan under det aktuella läsåret.  

Om eleven inte får plats i sökt skola placeras eleven i den närmaste kommunala skola som har en 
                                                 
1 Se definition i 3 kap. 12a§ skollagen (2010:800). 
2 10 kap. 30§ 1 st. skollagen. 
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ledig plats. Det behöver inte vara den skola som ligger närmast elevens folkbokföringsadress, 
men placeringen ska inte innebära betydande försämring för eleven.  
Urvalskriterierna förklaras nedan. 

1.2.1. Elever med skyddade personuppgifter 
Skyddade personuppgifter är en samlingsrubrik som Skatteverket använder för de olika 
skyddsåtgärderna sekretessmarkering, skyddad folkbokföring och fingerade personuppgifter.3 
Värmdö kommun har en skyldighet att placera samtliga elever som har rätt till en skolplacering. 
Ansökan om skolplacering för elever med skyddade personuppgifter hanteras i särskild ordning, 
eftersom kommunen inte har vetskap om elevens faktiska folkbokföringsadress.  

1.2.2 Relativ närhet 
Relativ närhet betyder inte att det alltid är eleven som bor närmast skolan som får platsen 
eftersom det ibland kan vara en väsentligt mindre uppoffring för en elev som bor relativt nära 
skolan att gå i en annan skola än för en elev som bor längre bort. Avgörande för detta är hur 
eleverna bor i förhållande till varandra och skolan. I bedömningen mäter man skillnaden avstånd 
från folkbokföringsadressen till den önskade skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. 
Avståndsskillnaden som framkommer är den relativa närheten.  

Därefter jämförs den relativa närheten för samtliga som sökt samma årskurs i samma skola. Om 
två elever önskat samma skola och bara en av dem kan få en plats, så är det eleven som har det 
längsta relativa avståndet till den alternativa skolan som har rätt till platsen. 

 

                                                 
3 Unga med skyddade personuppgifter, Skolverkets stödmaterial 2011, s.9  
 
 



Beslutsdatum:  2019-10-10 Diarienummer: 2019UTN/0211 
Dokumentnamn: Riktlinjer för skolplacering i kommunal förskoleklass och grundskola i Värmdö kommun 

 

3 

 

 
 
Önskad skola är den skola som eleven sökt till. Den alternativa skolan är elevens närmaste 
eller näst närmaste skola. Om eleven har sökt till sin närmaste skola blir den alternativa skola 
den näst närmaste skolan.  
Om två elever har samma relativa närhet sker placering enligt följande. 

1. Syskonförtur, se nedan. 
2. Lottning.  

1.2.3 Syskonförtur 
I skolvalet gäller syskonförtur för elever som ska börja i förskoleklass. Syskonförtur innebär att de 
elever som har ett syskon i årskurs 1-3 i den skola som vårdnadshavare har valt i första hand har 
förtur till plats. Syskonen behöver inte vara biologiska, men ska vara folkbokförd på samma 
adress.  

1.3 Kartor och mätning 
Avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och sökt skola mäts alltid i ett digitalt kartsystem.  

2. Skolval 
2.1 Vilka omfattas av skolvalet? 
Skolval ska göras för elever som är folkbokförda i Värmdö kommun och som: 

− ska börja förskoleklass 
− ska byta till en årskurs som inte finns på den nuvarande skolan 

Den relativa närheten för Mio:  
5000 m -2000 m = 3000 m 
 
Den relativa närheten för Kim:  
3000 m - 500 m = 2500 m 
 
Den relativa närheten gör att Mio  
har rätt till platsen på önskad skola. 
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− går i en fristående skola eller i en kommunal skola utanför kommunen och önskar plats i 
en kommunal skola i Värmdö kommun 

 

2.2 Val av skola 
Skolvalet görs i kommunens e-tjänstportal på www.varmdo.se. Vårdnadshavare till elev som 
omfattas av skolvalet ombeds välja tre skolor. Om kommunen inte kan tillgodose någon av dessa 
val placeras elev i den närmaste kommunala skolan där det finns plats.  
Skolvalet genomförs i regel under januari-februari varje år. Inför varje nytt läsår finns information 
på kommunens hemsida www.varmdo.se vilka datum som gäller det aktuella läsåret. Information 
om skolvalet sker även genom annonsering i lokaltidning, via kommunens digitala skolportal och 
kommunens sociala medier. Handläggningen av ansökningarna påbörjas när skolvalet stänger för 
året.  

2.2.1 Vårdnadshavarens godkännande av val 
Elevens vårdnadshavare måste godkänna valet för att det ska vara giltigt. Om eleven har två 
vårdnadshavare krävs att de är överens och samtycker till skolvalet för att valet ska vara giltigt. 
Om vårdnadshavarna inte är eniga sker skolplacering med hänsyn till barnets bästa4, utifrån 
reglerna om skolplikt och rätt till utbildning.5 Eleven ges då en skolplacering i närmaste 
kommunala skola som har plats. Bedömningen görs utifrån folkbokföringsadressen. 

2.2.2 Vårdnadshavare som inte har gjort ett aktivt val av skola 
Om vårdnadshavarna inte gör ett aktivt skolval får eleven plats på den närmaste kommunala 
skolan som har plats, utifrån reglerna om skolplikt och rätt till utbildning.6 Placeringen görs 
utifrån kommunens urvalskriterier.7  

2.2.3 Elev som önskar annan skola än de valbara skolorna i skolvalet 
Ansökan om skolplacering i annan kommun eller i en fristående skola som inte använder sig av 
Värmdö kommuns skolvalssystem (e-tjänstportal) görs direkt till den kommun där skolan är 
belägen alternativt till den fristående skolan.  
Elevens vårdnadshavare ska även göra en ansökan i Värmdö kommuns e-tjänstportal för att 
säkerställa att eleven har en skolplats om eleven inte erbjuds plats i den önskade skolan, 
fristående eller kommunal i annan kommun.  Om eleven erbjuds plats enligt önskemål ska 
elevens vårdnadshavare skyndsamt meddela Värmdö kommun detta.8 

2.3 Beslut om placering 
Beslut om plats skickas hem till elevens vårdnadshavare. Som regel sker det i mars-april. Om 
vårdnadshavarna inte är nöjda med beslutet om vilken skola eleven ska gå i så finns möjlighet att 
överklaga. Vilka beslut som är möjliga att överklaga framgår av skolplaceringsbeslutet som 
skickas till elevens folkbokföringsadress. Det finns även möjlighet till skolbyte, se punkt 3.1 

                                                 
4 1 kap. 10§ skollagen. 
5 7 kap. 2-3§§ skollagen. 
6 7 kap. 2-3§§ skollagen. 
7 Se ovan punkt 1.2. 
8 7 kap. 21§ skollagen. 

http://www.varmdo.se/
http://www.varmdo.se/
http://www.varmdo.se/
http://www.varmdo.se/
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nedan. 

3. Skolplacering vid annan tidpunkt än skolvalet 
3.1 Skolbyte under pågående läsår 
Vårdnadshavare kan när som helst ansökan om byte av skola för sitt barn. Ansökan görs i 
kommunens e-tjänstportal på www.varmdo.se och gäller endast för aktuellt läsår. Eventuellt byte 
sker i mån av plats.  
Om det uppstår en ledig plats på en skola under läsåret tas hänsyn till samtliga ansökningar som 
finns till den aktuella skolan. Placering görs utifrån urvalskriterierna i punkt 1.2 ovan. Om 
vårdnadshavarna inte tackar ja till platsen inom svarstiden förlorar eleven rätten till platsen. 

3.2 Nyinflyttad elev  
Värmdö kommun har skyldighet att bereda plats i en kommunal skola om en elev inte har en 
skolplacering i kommunen. Ansökan ska göras via kommunens e-tjänstportal.9 Kommunen kan 
inte garantera en plats i sökt skola på grund av att skolan kan vara fullbelagd. Eleven placeras 
enligt urvalskriterierna i punkt 1.2, men har förtur före andra elever som vill byta skola. 
Elev som är folkbokförd i annan kommun ska jämställas med elever folkbokförda i kommunen 
under förutsättningen att eleven vid ansökan har en kommande adress och tillträdesdatum i 
Värmdö kommun.  

4. Övrig skolplacering 
4.1 Förskoleklass – tidigare skolstart 
Barn som är folkbokförda i Sverige omfattas av skolplikt från och med höstterminen det 
kalenderår barnet fyller sex år. Barn får dock tas emot redan det kalenderår då barnet fyller fem 
år.10 Placering sker i mån av plats efter genomfört skolval. Detta medför att ett platsbeslut kan 
dröja. Värmdö kommun ansvarar i första hand för elever som har skolplikt. 

4.2 Elev folkbokförda i annan kommun 
En elev som är folkbokförd i en annan kommun får plats i sökt skola i mån av plats. Detta medför 
att placeringsbeslutet kan dröja. Värmdö kommun ansvarar i första hand för elever som är 
folkbokförda i kommunen.  

5. Överklagande 
Vid missnöje med skolplacering finns möjlighet att överklaga beslutet. På kommunens hemsida 
varmdo.se finns information om hur detta går till. 

                                                 
9 Läs mer om förutsättningar för inflyttning till kommunen under punkt 5.1. 
10 7 kap. 11§ skollagen. 

http://www.varmdo.se/
http://www.varmdo.se/
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Uppföljning 
Uppföljning av riktlinjerna sker vid tillkomst av nya bestämmelser eller ny praxis. 
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