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Utbildningsnämnden 

Riktlinje gällande placering vid förskoleklass och 
grundskola 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar om riktlinjer vid placering i förskoleklass och grundskola i 
enlighet med bilagan till tjänsteskrivelsen.  

Sammanfattning 
Mot bakgrund av den laglighetsprövning som skett av kommunens modell vid urval till 
kommunala skolor, föreslås att utbildningsnämndens riktlinje ändras. Jämfört med nu 
gällande riktlinje utgörs den huvudsakliga förändringen i den föreslagna riktlinjen av hur 
relativ närhet mäts då urval behöver göras till en kommunal skola. I den föreslagna nya 
riktlinjen är den alternativa skola som mätningen görs mot alltid elevens närmaste eller näst 
närmaste kommunala skola.   

Ärendet 
Bakgrund 
Utbildningsnämnden beslutade i december 2017 om riktlinjer för placering i förskoleklass 
och grundskola för att förtydliga hur den allmänt formulerade bestämmelsen i skollagen 
(2010:800) om elevers placering i kommunala skolor (9 kap 15§ för förskoleklassen 
respektive 10 kap 30§ för grundskolan) tillämpas i Nacka, utifrån de lokala förutsättningarna 
(UBN 2017/198).  
 
Nackas tillämpning av skollagen vid urval har genomgått laglighetsprövning, vilket i första 
instans resulterade i att Förvaltningsrätten i Stockholm avslog överklagandena. I två fall 
överklagade vårdnadshavarna förvaltningsrättens dom, vilket ledde till att Kammarrätten i 
Stockholm upphävde förvaltningsrättens dom. Kammarrätten i Stockholm drog slutsatsen 
att den placeringsmodell som tillämpats vid urval kan leda till att vårdnadshavares önskemål 
om skolplacering frångås på ett sätt som strider mot skollagens bestämmelse. Nacka 
kommun begärde prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Den 15 
oktober 2018 beslutade HFD att inte meddela prövningstillstånd. Det innebär att 
kammarrättens tidigare dom nu fastställts och har trätt i laga kraft. Mot bakgrund av 
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kammarrättens dom föreslås i denna tjänsteskrivelse en ny riktlinje, som i sin helhet 
redovisas i bilaga 1. Därutöver föreslås, jämfört med nuvarande riktlinje, några ändringar i 
förtydligande syfte.  
 
Förslag till ändringar mot bakgrund av kammarrättens dom 
 

1. Beräkning av relativ närhet ändras 
 
När urval behöver göras rangordnas elever utifrån sin relativa närhet till skolan, från högst 
värde till lägst beräknat på följande sätt: 
 
Relativ närhet = (avståndet från folkbokföringsadressen till den alternativa skolan) – 
(avståndet från folkbokföringsadressen till den önskade skolan).  
 
Den ändring som föreslås är att den alternativa skolan ska vara elevens närmaste 
kommunala skola, mätt från folkbokföringsadressen. Om förstahandsvalet är den närmaste 
kommunala skolan är den alternativa skolan istället elevens näst närmaste skola. I nu 
gällande riktlinje är den alternativa skolan den skola där eleven skulle få sin placering om det 
inte blir vid förstahandsvalet.   
 

2. Förtydligande i fall då elever har samma relativa närhet 
 

Vid urval är principen alltid rangordning utifrån relativ närhet. Det är enbart om flera elever 
har samma relativa närhet, som dessa särskiljs sinsemellan utifrån att de ska få så högt 
rangordnat önskemål som möjligt tillgodosett. Det innebär att av två elever med samma 
relativa närhet så rangordnas den som har den önskade skolan som sitt förstahandsval 
högre än den som har skolan som sitt andra- eller tredjehandsval. Om elever trots detta inte 
kan särskiljas sker rangordningen dem emellan utifrån närheten mellan 
folkbokföringsadressen och den önskade skolan, där den elev kommer högst i 
rangordningen som bor närmast skolan.    
 
Övriga ändringar 
Ett antal ändringar föreslås, jämfört med dagens riktlinje, enbart i förtydligande syfte. 
Exempelvis finns ett nytt stycke om urvalsgruppen då det är fler sökande än platser och en 
följdändring görs i avsnittet om obligatoriskt skolval utifrån att förskoleklassen har blivit 
obligatorisk.    

Ekonomiska konsekvenser 
De föreslagna ändringarna har inga ekonomiska konsekvenser.  

Konsekvenser för barn 
De föreslagna ändringarna syftar till att förtydliga och anpassa riktlinjerna utifrån den 
laglighetsprövning som skett, vilket är positivt för barn.     
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Bilagor 
Bilaga 1 Förslag till ny riktlinje 
Bilaga 2 Senaste beslutade riktlinje (december 2017) 
 
 
 
 
Lotta Valentin  Åsa Arnell 
Enhetschef   Utbildningsexpert 
Utbildningsenheten  Utbildningsenheten 
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