
  1 (2) 
 2020-10-21 
 
 TJÄNSTESKRIVELSE 
 UBN 2020/140 
  
 
 
 

 
 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER 

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 
 

Utbildningsnämnden 

Revidering av riktlinje för placering av elever i kommunal 
förskoleklass och grundskola  

Förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden beslutar om riktlinjer för placering av elever i kommunal 

förskoleklass och grundskola i enlighet med bilagan till tjänsteskrivelsen.  
 

2. Utbildningsnämnden beslutar att riktlinjen gäller från 1 januari 2021. 

Sammanfattning 
Riktlinjerna för placering av elever i förskoleklass och grundskola har setts över. Riktlinjen 
harrevideras gällande elever som flyttar till eller inom Nacka och önskar placering vid 
höstterminens start. Vårdnadshavarna ska under skolvalsperioden styrka kommande adress 
och inflyttningsdatum med hyres-, köpekontrakt eller liknande. Istället för ett fast datum ska 
planerat inflyttningsdatum vara innan skolstart eller i nära anslutning till terminsstart 
 

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 
beslutades i december 2019 gäller för placering av barn folkbokförda i Nacka kommun 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. En översyn av Riktlinjen 
har nu gjorts. Den utgår från erfarenheterna i samband med skolvalet till hösten 2020.  

Elever som flyttar till eller inom Nacka 
I nu gällande Riktlinje ska vårdnadshavare som under skolvalsperioden söker skolplacering 
ha ett planerat inflyttningsdatum senast den 10 augusti det år som skolplacering önskas. 
Detta ska styrkas med hyres-, köpekontrakt eller liknande. Utbildningsenheten kan 
konstatera att ett bestämt datum inte fungerade så väl. Ett fast datum innebär en alltför snäv 
tidsram. Därför föreslår utbildningsenheten att det fasta datumet avskaffas och ändras till att 
planerat inflyttningsdatum är innan skolstart eller i nära anslutning till terminsstart. Även 
fortsättningsvis ska inflyttningsdatum styrkas.  



  2 (2) 

 
Övriga ändringar 
Utöver förslaget som presenterats ovan har några förtydliganden gjorts gällande 
avståndsmätningar samt en del ändringar av redaktionell karaktär. 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 Nu gällande riktlinje (beslutad december 2019) 
 
 
 
Carina Legerius  Kristina Heuman 
Enhetschef   Utbildningsexpert 
Utbildningsenheten  Utbildningsenheten 
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