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Utbildningsnämnden 

Skolvalet 2020 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 
 

Sammanfattning 
I skolvalet till hösten 2020 fick 87 procent av de sökande placering på den skola de valt i 
första hand. Utbildningsnämndens mål är att 90 procent ska få sitt förstahandsval, vilket 
alltså inte nåddes. Andelen som fick sitt förstahandsval har ökat från 85 procent jämfört 
med förra året. 
 
Nästan alla, 98 procent, fick något av sina tre val av skola, en ökning från 96 procent förra 
året.  
 
De tre skolor som hade allra flest förstahandssökande i förskoleklass 2020 var 
Myrsjöskolan, Sigfridsborgsskolan och Björknässkolan.  
 
På hälften av skolorna fick alla elever som sökte till skolan i förstahand också plats där. 
Svårast att få plats var det på Myrsjöskolan där bara 56 procent av dem som sökte skolan i 
förstahand fick plats.  

Ärendet 
Ärendet handlar om skolvalet till förskoleklass och grundskola inför höstterminen 2020 för 
elever folkbokförda i Nacka.  
 
Statistiken gäller utfallet i skolvalet i mars. Efter skolvalet i mars sker en del byten vilket gör 
att situationen kan ha ändrats något vid skolstart. Förra året ökade andelen elever som fick 
sitt förstahandsval av skola med tre procentenheter mellan skolvalet i mars och fram till 
skolstart. 
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Om det är fler sökande till en skola än det finns platser görs vid kommunala skolor urval 
utifrån principen om relativ närhet enligt de riktlinjer som utbildningsnämnden beslutade 
om i december 2019.  
 
Antagningen till fristående skolor görs av skolorna själva enligt varje skolas egna 
antagningsregler där oftast kötid är urvalsgrund. Placering vid en fristående skola i Nacka24 
baseras på uppgifter som de fristående skolorna ger utbildningsenheten.  
 
Statistiken gäller de så kallade ”måsteväljarna”. Med måsteväljare avses vårdnadshavare som 
behöver göra ett skolval, antingen för att barnet ska börja i förskoleklass eller för att den 
nuvarande skolan inte har nästa årskurs1.  
 
Elever som önskar byta skola, även om de hade kunnat gå kvar på sin skola nästa läsår, är 
inte måsteväljare men har förstås också möjlighet att göra skolval under skolvalsperioden. 
Det gäller exempelvis elever som ansöker om att byta till en fristående skola inför årskurs 4 
och 6. Det gäller även de som planerar att flytta till Nacka efter skolvalsperioden.  
 
Fler fick sitt förstahandsval än föregående år, men målet nåddes inte 
I skolvalet väljer alla vårdnadshavare tre olika skolor rangordnade från 1 till 3. De allra 
flesta, 87 procent, fick placering på den skola de valt i förstahand. Utbildningsnämndens 
mål är att 90 procent ska få sitt förstahandsval, vilket alltså inte nåddes i år. Andelen som 
fick sitt förstahandsval har ökat från 85 procent jämfört med förra året. Förra årets resultat 
var det lägsta resultatet under den senaste tioårsperioden.   
 

STARK OCH BALANSERAD TILLVÄXT 

Föräldrar och elever har stora valmöjligheter vid val 
av skola 

Utfall 
2020 

Mål 
2020 

 Andel elever som får den skola de valt i första hand. 87 % 90 % 
 
Nästan alla, 98 procent, fick något av sina tre val, en ökning från 96 procent förra året. 
Totalt var det 50 elever som inte fick något av sina tre val. 
 
Totalt var det 35 barn som vårdnadshavaren, trots påminnelser, inte gjorde något skolval 
för. Dessa fick en skolplacering på närmaste kommunal skola med ledig plats. 
 

 
1 I Nacka är, förutom förskoleklassen, årskurserna 1, 4, 6 och 7 förutsägbara ”måsteväljarårskurser”. Detta 
eftersom det i Nacka finns skolor som slutar i förskoleklass, årskurs 3, 5 och 6. Det finns dock måsteväljare 
även i andra årskurser: 
1) De som blev folkbokförda i Nacka under skolvalsperioden.  
2) Elever som går i en skola i annan kommun och där skolan inte har nästa årskurs. 
3) Elever som går i skola utomlands. 
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Figur 1:Placeringar i skolvalet i mars 2020, (måsteväljare) 

 
 
 
Tabell 1: Andel som fått placering som vid sitt förstahandsval av skola i skolvalet i mars, 2010-2020 (måsteväljare) 

 
 
Flest val görs till förskoleklass. Där fick 90 procent sitt förstahandsval, en ökning sedan 
förra året, men lägre än åren dessförinnan. I årskurs 7 fick 83 procent placering på 
förstahandsvalet, vilket är något lägre än de två senaste åren.  
 
Antalet elever som gör val till mellanliggande årskurser är relativt litet. Svårast att få önskad 
placering var det för de tio elever som behövde ny skola till årskurs 4, där bara fyra fick 
förstahandsvalet. 
  

Val till 
höst-
terminen

Antal 
elever 

Andel som fått 
första-
handsval av 
skola (%)

2010 2 008 97
2011 2 106 95
2012 2 049 92
2013 2 348 93
2014 2 349 92
2015 2 184 88
2016 2 175 87
2017 2 133 89
2018 2 091 92
2019 2 377 85
2020 2 166 87
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Tabell 2: Antal och andel placerade på 1:a handsval i skolvalet i mars, 2010-2020 (måsteväljare) 

 
 
Antal förstahandssökande och placeringar per skola 
Tabellen nedan visar antal förstahandssökande och hur många av dem som fick placering på 
skolan i förskoleklass. Utöver dessa sökande kan skolorna ta emot sökande med lägre val än 
första hand samt elever som ansökt om att byta skola, eller som är inflyttande eller från 
andra kommuner. 
 
De tre skolor som hade allra flest förstahandssökande i förskoleklass 2020 var 
Myrsjöskolan, Sigfridsborgsskolan och Björknässkolan. Som framgår av tabellen visar 
varierar antalet förstahandssökande en del jämfört året innan. Till 18 av de 31 skolorna, det 
vill säga drygt hälften, minskade antalet förstahandssökande något. Antalet barn i årskullen 
minskade också något mellan åren. 
 
På hälften av skolorna fick alla elever som sökte till skolan i första hand också plats där till 
förskoleklass. Det är något fler än föregående år. På två av tre skolor fick minst 95 procent 
av de förstahandssökande plats. Svårast att få plats var det på Myrsjöskolan, där bara 56 
procent av dem som sökte skolan i förstahand fick plats. Det var även stor konkurrens till 
platserna på Idunskolan och Backeboskolan. 
  
 

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Förskoleklass 1 265 90% 1 278 87% 1 283 95% 1 301 96%
Årskurs 1 9 100% 17 68% 31 89% 29 81%
Årskurs 4 10 40% 71 76% 53 88% 53 88%
Årskurs 6 57 95% 53 91% 29 88% 27 100%
Årskurs 7 533 83% 571 85% 525 85% 495 76%

2020 2019 2018 2017Jämförelse 2017 - 2020 
Placerade på 1:a 
handsvalet mars
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Tabell 3: Förstahandssökande och placeringar i förskoleklass, skolvalet i mars, per skola (måsteväljare) 

 
 
 
Utbildningsenhetens kommentarer 
Det är positivt att andelen elever som fått den skola de och deras vårdnadshavare valt i 
första hand ökat sedan föregående år. Resultatet når dock inte upp till utbildningsnämndens 
mål och inte heller till de nivåer som gällde under de första åren 2010-talet. På två av tre 
skolor får minst 95 procent av dem som sökt skolan i första hand plats när det gäller 
förskoleklass.  
  
En statlig utredning, Utredningen om en mer likvärdig skola, föreslog i april 2020 att skolvalet 
framöver ska administreras nationellt och vara gemensamt för alla huvudmän. Utredningen 
menar att det fria skolvalet, det vill säga att vårdnadshavarna kan lämna önskemål, ska 
behållas men att det behöver regleras. Utredningen vill möjliggöra olika urvalsgrunder till 

Skola F=fristående
K=kommunal

Antal 1:a-
hands-

sökande 
2019

Antal 1:a-
hands-

sökande 
2020

Andel 1:a- 
hands-

sökande 
som 

placerades 
2019

Andel 1:a- 
hands-

sökande 
som 

placerades 
2020

Akademiska skolan i Nacka F 11 8 91% 100%
Backeboskolan F 26 33 77% 79%
Björknässkolan K 85 89 99% 96%
Boo Gårds skola K 74 86 91% 85%
Castello Järla sjö F 17 18 94% 89%
Da Vinciskolan F 25 27 100% 100%
Ebba Braheskolan F 41 47 61% 83%
Ektorps skola K 82 58 100% 88%
Fisksätraskolan K 14 100%
Idunskolan Östra Stockholms Waldor F 5 12 100% 58%
Igelboda skola K 43 38 100% 100%
Jarlabergs skola K 27 18 96% 100%
Johannes Petri skola F 59 65 100% 97%
Järla skola K 88 82 85% 85%
Lilla Nacka Skola F 17 25 100% 72%
Lännersta skola F 38 50 92% 92%
Maestroskolan Nacka F 8 3 100% 100%
Myrsjöskolan K 145 134 50% 56%
Nacka Strands skola F 8 32 100% 100%
Neglinge skola K 61 55 89% 100%
Orminge skola K 13 15 92% 100%
Saltsjöbadens samskola K 53 72 100% 100%
Saltsjö-Duvnäs Montessoriförskola F 8 7 88% 100%
Saltsjö-Duvnäs skola K 49 43 100% 100%
Sickla skola K 77 71 87% 99%
Sigfridsborgs skola K 102 96 95% 98%
Skuru skola K 21 10 95% 100%
Stavsborgsskolan K 24 6 100% 100%
Sågtorpsskolan K 71 59 85% 98%
Vilans skola K 49 37 96% 100%
Älta skola K 90 87 83% 93%
Ältahöjden Dibber (fd Inspira) F 20 16 95% 100%
Totalt 1 467 1 412 87% 90%
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skolor som syskonförtur, geografiskt baserat urval, kvot eller skolspår (för enskilda 
huvudmän verksamhetsmässigt samband), men inte längre ha kötid vid urval till fristående 
skolor. Utredningen föreslår också förändringar som gäller ekonomisk ersättning och 
finansiering. Utredningens förslag kommer att remissbehandlas, men det finns ännu ingen 
tidsplan för detta. Utbildningsenheten planerar för information om utredningen i samband 
med utbildningsnämndens möte i juni som en förberedelse inför kommunens remissvar. 
 
Utbildningsenheten kommer att utvärdera arbetet med årets skolval och vid behov föreslå 
revideringar av kommunens riktlinje för skolvalet till utbildningsnämndens sammanträde i 
september.  

Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 

Konsekvenser för barn 
I Nacka har det länge varit en ambition att så många elever som möjligt ska få placering på 
den skola som de och deras vårdnadshavare önskar. Skolvalet ger möjlighet för elever och 
vårdnadshavare att påverka var eleven ska få sin utbildning, vilket sannolikt ökar 
engagemang, trivsel och möjligheten att utvecklas. 
  
 
Carina Legerius   
Enhetschef    
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