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Regler för skolplaceringar som inte omfattas av
skolvalet
Bakgrund
Enligt 2 kap. 18 § första stycket regeringsformen och 7 kap. 3 § skollagen har
alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten rätt till kostnadsfri
grundläggande utbildning i allmän skola. Detta innebär att alla elever
folkbokförda i Sundbyberg har rätt att gå i en kommunal skola. Enligt 9 kap. 15
§ och 10 kap. 30 § skollagen ska en elev så långt det är möjligt placeras vid den
av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska
gå, detta är inte begränsat till så kallade skolvalsperioder.
Den vanligaste orsaken till att en elev inte kan få placering på den skolenhet
som vårdnadshavarna önskar är att skolan inte har några lediga platser. Dessa
riktlinjer är framtagna för att säkerställa en likvärdig och rättssäker hantering
av elever vars vårdnadshavare önskar placering för sitt barn i en kommunal
skola utanför skolvalet (placering i samband med val av skola inför förskoleklass
och årskurs 7 i separata riktlinjer).
Dessa riktlinjer omfattar elever som vill börja på en kommunal skola. De elever
som omfattas är de som vill byta från en kommunal skola, från en fristående
skola eller en skola utanför kommunen samt nyinflyttade och nyanlända elever.

SBG2000, v2.0, 2017-05-03

Ansökan om skolplacering utanför skolvalet
Ansökan om skolplacering ska lämnas in till barn- och utbildningsförvaltningen
antingen via e-tjänsten eller via blankett. Samtliga vårdnadshavare måste
signera ansökan för att den ska anses giltig. En ansökan om placering kan göras
när som helst under året.
Handläggning
Urvalet mellan eleverna hanteras på samma sätt och ansökningarna handläggs
tillsammans för att säkerställa likvärdigheten i hanteringen. Det finns dock vissa
skillnader i handläggningen som måste tas hänsyn till.
Handläggning av skolplaceringar som ligger utanför skolvalet sker i mån av
lediga platser.

ÖSTRA MADENVÄGEN 4 ∙ 172 92 SUNDBYBERG ∙ 08-706 80 00
KOMMUNSTYRELSEN@SUNDBYBERG.SE ∙ WWW.SUNDBYBERG.SE

SID 2 /3
MAYA ADOLFSSON

2020-11-19

När en elev vill byta till en specifik kommunal skola och den skolan inte har
några lediga plaster när ansökan inkommer kontaktar handläggare
vårdnadshavare och informerar om att skolan är full men att handläggning sker
så fort det uppkommer en ledig plats. Detta innefattar samtliga val.
Elever som vill byta från fristående skolor eller kommunala skolor utanför
kommunen ska i samband med att ansökan inkommer erbjudas plats på en
kommunal skola där det finns lediga platser. Detta gäller även vid avslag.
Nyinflyttade och nyanlända elever utan skolplacering ska i samband med
ansökan inkommer placeras på en kommunal skola med lediga platser.
För att säkerställa en likvärdig och rättssäker process sker fasta mätdatum för
lediga plaster den 10:e och 25:e varje månad.
I slutet av varje läsår handläggs alla inkomna ansökningar trots att inga lediga
platser uppkommit.
All handläggning ska dokumenteras.
Urval
När fler vårdnadshavare önskat en skola än vad det finns platser måste
kommunen prioritera bland eleverna vars vårdnadshavare valt skolan. Urvalet
sker utifrån samma regler som för skolvalet;
Syskonförtur för de elever som har kommer ha ett äldre syskon som är
placerat i årskurs F-6 på skolan under det kommande läsåret
2. Relativ närhet
3. Lottning
1.

(se regler för skolval för mer information)
De elever som omfattas av skolvalet samt elever i årskurs 6 som vill byta skola till
årskurs 7
För elever som ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 och som omfattas av
skolvalet sker två tidsbestämda bytesperioder efter skolvalet. Den ena sker
under slutet på vårterminen och den andra under början på höstterminen.
Exakta datum publiceras på hemsidan. Även de elever som går i årskurs 6 på en
skola som erbjuder årskurs 7 och som vill byta skola till höstterminen (åk 7)
omfattas av dessa skolbytesperioder.
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Rätt till en skola nära hemmet
Enligt 10 kap. 30 § och 9 kap 15 § skollagen har alla elever rätt till en skola nära
hemmet.
En skola nära hemmet definieras i Sundbybergs stad som;




3 km mellan skola och hem för elever i förskoleklassen till årskurs 3
4 km mellan skola och hem för elever i årskurs 4 till 6
5 km mellan skola och hem för elever i årskurs 7 till 9

Beslut om skolplacering
Beslut om skolplacering sker i enlighet med 9 kap. 15 § skollagen för
placeringar i förskoleklass eller 10 kap. 30 § skollagen för placeringar i
grundskolan.
Om beslutet innebär att en elev inte har fått den skolplacering som
vårdnadshavarna har önskat och det finns anledning att tro att det har begåtts
ett fel vid handläggningen kan vårdnadshavarna överklaga beslutet.
Hur man överklagar ska framgå av det beslut som skickas ut per post till
elevens folkbokföringsadress.

