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Utbildningsnämnden 

Revidering av riktlinje för placering av elever i 
förskoleklass och grundskola 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar om riktlinjer för placering av elever i förskoleklass och 
grundskola i enlighet med bilagan till tjänsteskrivelsen. Riktlinjen gäller från och med 
skolvalet till hösten 2020. 

Sammanfattning 
Riktlinjerna för placering i förskoleklass och grundskola har setts över och reviderats på två 
områden. För elever med sekretessmarkering är folkbokföringsadressen inte känd för 
utbildningsenheten, och därför kan inte principerna om relativ närhet tillämpas vid urval. 
Det rör sig om få elever, och de bör placeras före övriga elever.  
 
Ändring görs också för hur elever som flyttar tilldelas skolplats i Nacka.  Elever som 
planerar att flytta till eller inom Nacka ska ha flyttat senast den 10 augusti för att garanteras 
den skolplats de tilldelades i samband med skolvalsperioden.  

Ärendet 
I Riktlinje för placering av elever i förskoleklass och grundskola (bilaga 2) förtydligas hur 
bestämmelserna kring skolplacering i skollagen tillämpas i Nacka kommun. Riktlinjen som 
fastslogs i december 2018 gäller för placering av barn - folkbokförda i Nacka - vid 
kommunala skolor i Nacka. Riktlinjen beskriver bland annat hur principen om relativ närhet 
fungerar som urvalsgrund, då en skola har fler sökande än platser. Översynen utgår från 
erfarenheterna i samband med skolvalet till hösten 2019 samt jämförelser med andra 
kommuner. 
 
Riktlinjen föreslås ändras på två områden. 
 
Elever med sekretessmarkering 
Elever med sekretessmarkering har ett adresskydd vilket medför att relativ närhet inte kan 
beräknas med hjälp av folkbokföringsadressen, eftersom adressen inte är känd.  
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Nuvarande riktlinje 
Enligt nuvarande riktlinje används Granitvägen 15 som folkbokföringsadress för elever med 
sekretessmarkering. Beräkning av relativ närhet för dessa elever kan därmed göras, genom 
att på detta sätt ge dem en fiktiv adress som folkbokföringsadress. 
 
Konsekvenser av skrivningen i nuvarande riktlinje 
Systemet med fiktiv adress för beräkning av relativ närhet får konsekvensen att vissa elever 
gynnas och andra missgynnas vid skolplacering på ett orimligt sätt. De elever som väljer en 
skola nära Granitvägen har mycket goda möjligheter att få skolplats där de önskar, medan 
möjligheterna för de som väljer en skola långt ifrån Granitvägen får svårt att få plats där de 
önskar. 
 
Förslag på revidering 
Förslaget är att elever med sekretessmarkering placeras före övriga elever, på den skola de 
önskar. De ingår således inte i ett urval i de fall en skola har fler sökande än lediga platser. 
 
Motivering till förslaget 
Utbildningsenheten bedömer att detta är den mest rimliga lösningen då elevens adress inte 
är känd. Denna grupp elever utgör i nuläget en liten andel av det totala antalet elever.1 Att 
antalet barn med sekretessmarkering skulle öka, på grund av förslaget, verkar inte heller 
troligt. För att erhålla sekretessmarkering hos Skatteverket ska vissa parametrar vara 
uppfyllda och Skatteverket gör en bedömning av varje enskild ansökan. Flera andra 
kommuner tillämpar den princip som föreslås. 
 
Elever som flyttar till eller inom Nacka 
 
Nuvarande riktlinje 
Enligt nuvarande riktlinje jämställs en elev som planerar att flytta till Nacka med elever 
folkbokförda i Nacka. Det som krävs är att vårdnadshavarna under skolvalsperioden anger 
adress och inflyttningsdatum i ansökan och att inflyttningsdatum är senast den 15 
september samma år.  
 
Konsekvenser av skrivningen i nuvarande riktlinje 
Vid uppföljning den 15 september kunde utbildningsenheten se att flera av de som angett 
att de skulle flytta till Nacka före den 15 september, och som hade tilldelats skolplats, inte 
hade flyttat till kommunen. Skolplatserna hade i dessa fall tilldelats barnen på felaktiga 
grunder. Men, att ta tillbaka elevernas skolplatser bedömdes inte vara möjligt eftersom 
eleverna redan hade börjat, och gått några veckor, i sina nya skolor. 
 
                                                 
1 Till skolvalet hösten 2020 handlar det om cirka åtta elever till förskoleklass och åtta elever till årskurs sju. 
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Förslag på revidering 
Mot bakgrund av detta föreslås Riktlinjen ändras vad gäller skolplacering för elever som är 
på väg att flytta till kommunen. Samma regler ska också gälla elever som flyttar inom 
kommunen. Förslaget är att flytten ska ske senast den 10 augusti för att eleven ska 
garanteras skolplatsen. Vidare ska den kommande flytten styrkas med hyres-, köpekontrakt 
eller liknande i vilket kommande adress och planerat flyttdatum framgår.  
 
Motivering till förslaget 
Anledningen till att flytten ska ske senast den 10 augusti är att det är innan skolorna startar. I 
och med det har utbildningsenheten möjlighet att ta tillbaka skolplatsen för en elev som inte 
flyttat vid uppföljningen den 10 augusti. Anledningen till att vårdnadshavare ska inkomma 
med köpe-, hyreskontrakt eller dylikt är att det antas motverka att vårdnadshavare anger ny 
adress utan seriösa planer på att flytta.  
 
 
Nuvarande lydelser och föreslagna lydelser – en översikt  
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
För en elev med sekretessmarkering finns 
ett adresskydd som medför att relativ närhet 
inte kan beräknas med hjälp av 
folkbokföringsadressen. I en urvalssituation 
beräknas "relativ närhet" för en elev 
med adresskydd istället utifrån adressen 
Granitvägen 15, eftersom 
folkbokföringsadressen inte är känd.   

För en elev med sekretessmarkering finns ett 
adresskydd vilket medför att relativ närhet 
inte kan beräknas med hjälp av 
folkbokföringsadressen. En elev med 
sekretessmarkering placeras därför före övriga 
elever, enligt sitt val av skola, och ingår 
därmed inte i ett eventuellt urval. 
 

Inflyttad elev  
En elev som flyttar till kommunen jämställs 
under skolvalsperioden med elever 
folkbokförda i Nacka om en urvalssituation 
uppstår och under förutsättning att  
1. vårdnadshavarna under skolvalsperioden 
angett adress och inflyttningsdatum i 
samband med att skolval görs i e-tjänsten 
Nacka24   
2. inflyttningsdatum är senast den 15 
september det år som det aktuella läsåret 
startar.   
I annat fall antas barn folkbokförda i annan 
kommun i mån av plats.  
 

Elev som flyttar till Nacka kommun 
En elev som flyttar till kommunen jämställs 
under skolvalsperioden med elever 
folkbokförda i Nacka, och tilldelas en 
skolplats, under förutsättning att 

1) planerat inflyttningsdatum är senast 
den 10 augusti samma år, och 

2) vårdnadshavarna under 
skolvalsperioden styrker kommande 
adress, och flyttningsdatum, med 
hyres-, köpekontrakt eller liknande. 
 

Om eleven inte är folkbokförd i Nacka, på 
den angivna adressen, den 10 augusti så har 
eleven inte rätt till skolplatsen. 
 
I annat fall antas barn folkbokförda i annan 
kommun i mån av plats.  
 



  4 (4) 

Elev som flyttar inom Nacka kommun 
En elev som flyttar inom kommunen tilldelas 
en skolplats utifrån sin nya adress, under 
förutsättning att 

1) planerat inflyttningsdatum är senast 
den 10 augusti samma år, och 

2) vårdnadshavarna under 
skolvalsperioden styrker kommande 
adress, och flyttningsdatum, med 
hyres-, köpekontrakt eller liknande. 
 

Om eleven inte är folkbokförd på den angivna 
adressen den 10 augusti kan placeringen 
omprövas utifrån den aktuella 
folkbokföringsadressen.  

 
 
Övriga ändringar 
Utöver de två förslagen som presenterats ovan har några ändringar av redaktionell karaktär 
gjorts. Förslaget på reviderad riktlinje i sin helhet finns i bilaga 1. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
De föreslagna ändringarna har inga ekonomiska konsekvenser. 
 

Konsekvenser för barn 
De föreslagna ändringarna syftar till att säkerställa att skolplacering görs på ett rättssäkert 
sätt, vilket är positivt för barn.     
 

Bilagor 
Bilaga 1 Förslag till ny riktlinje 
Bilaga 2 Senaste beslutade riktlinje (december 2018) 
 
 
 
Carina Legerius  Linda Sundelin 
chef utbildningsenheten  utbildningsexpert 
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