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Regler för placering i förskoleklass och 
grundskola 
I Gnesta kommun är det barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för att alla 
skolpliktiga barn blir erbjudna en plats i förskoleklass och i kommunal grundskola. 

I skollagen (10 kap. 30 § och 9 kap. 15 §) stadgas att en elev ska placeras vid den av 
kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den 
önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid 
en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan 
skolenhet inom sin grundskola.  

Kommunen får frångå elevens vårdnadshavare önskemål endast om:  

1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller 
svårigheter för kommunen, eller  

2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero 

Urvalsgrunder 
Alla elever är garanterade en skolplacering inom kommunen. Grundregeln är att ett barn 
placeras vid den av kommunens skolor där barnets vårdnadshavare önskar att barnet ska 
gå (skollagen 10 kap. 30 § och 9 kap. 15 §). Vårdnadshavarens önskemål ska tillmötesgås 
så långt det är möjligt. Detta får dock inte medföra att ett annat barns lagstadgade rätt 
till placering vid en skolenhet nära hemmet med hänsyn till närhet och lämplig skolväg 
åsidosätts. 

Om antalet som sökt plats på en skola är fler än antalet tillgängliga platser på den skolan, 
tillämpas följande urvalsgrunder i angiven ordning: 

1. Barn som på grund av fysiska och/eller psykosociala funktionsnedsättningar 
förväntas vara aktuella för mottagande i grundsärskola eller ha behov av särskild 
undervisningsgrupp och som därför har behov av att placeras vid en viss 
skolenhet. Behoven behöver styrkas med läkarintyg eller psykologutlåtande. 

2. Barn som har rätt till en plats i förskoleklass (enligt den relativa 
närhetsprincipen) 

3. Barn med syskon inskrivet i förskoleklass eller årskurs 1-3 på den önskade skolan 
4. Barn som fyller 5 år det aktuella läsåret och som önskar börja i förskoleklass 
5. Barn folkbokförda i annan kommun 
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I urvalet används den relativa närhetsprincipen för att beräkna avstånd mellan hem och 
skola. Det innebär att om två barn sökt samma skola och bara ett av barnen kan beredas 
plats, mäts avstånden från barnens folkbokföringsadress både till den sökta skolan och 
till en alternativ skola. Den alternativa skolan är den skola som är närmast elevens 
folkbokföringsadress. 
 
Om barnet sökt till den närmsta skolan, så är den alternativa skolan den näst närmsta 
skolan. Avståndet till den alternativa skolan subtraheras med avståndet till den sökta 
skolan. Det barn om får det högsta värdet i uträkningen, det vill säga det längsta 
avståndet till den alternativa skolan, får platsen. 

Med avstånd avses den faktiska gång- eller cykelvägen till skolan. Om två eller flera barn 
får samma uppmätta värde avseende relativ närhet, och det inte finns platser till alla, 
tillämpas först syskonförtur, därefter lottning.  

Syskonförtur är endast aktuellt om barnet har ett syskon som går i förskoleklass eller i 
årskurs 1–3 på den aktuella skolan det läsår då barnet ska börja i förskoleklass. Med 
syskon menas barn som bor i samma hushåll och är folkbokförda i hushållet oavsett om 
barnen är biologiska syskon eller inte och oavsett om barnen har samma vårdnadshavare 
eller inte. Syskonförtur innebär att tvillingar placeras vid samma skola i förskoleklass. 
Syskonförtur kan bara åberopas när barn ska börja i förskoleklass och inte för barn som 
söker till årskurserna 1–9. 

I de fall en elev inte kan få sitt val tillgodosett placeras eleven vid den närmaste skola 
som kan erbjuda plats. Samma sak sker om barnets vårdnadshavare inte har angivit ett 
önskat val av placering. 

En elev som fått en placering i förskoleklass vid en viss skola, är garanterad att fortsätta 
sin skolgång där i grundskolans årskurs 1.  

Femåringar 
Ett barn får tas emot i förskoleklass redan höstterminen det kalenderår barnet fyller fem 
år. Vårdnadshavare kan ansöka om tidigare start i förskoleklass för sitt barn. Rektor 
beslutar om barnet kan tas emot i förskoleklassen på skolenheten om: 

1. det finns ledig plats i förskoleklassen efter att alla skolpliktiga barn beretts plats 
på skolenheten och  

2. barnet bedöms ha förutsättningar för att delta i utbildningen i förskoleklass 

Innan beslut tas ska dialog förts mellan skolan, förskolan/pedagogisk omsorg och 
vårdnadshavare. 
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Elever från andra kommuner 
Det är möjligt för elever som är folkbokförda i andra kommuner att ansöka om placering 
i skola i Gnesta kommun. Dessa elever antas i mån av plats, utifrån rangordningen av 
urvalsgrunder ovan. 

Elever som är folkbokförda i annan kommun men som i anslutning till terminsstarten 
kommer att flytta till Gnesta kommun, jämställs med elever som är folkbokförda i 
kommunen. Att eleven ska flytta till Gnesta kommun ska styrkas med hyreskontrakt, 
köpekontrakt eller motsvarande. Bedömningen av placering görs således i enlighet med 
urvalsprocessen ovan. 

Ansökan om skolplacering under annan tidpunkt på 
året 
Om en ansökan om skolplacering inkommer utanför skolvalsperioden placeras elever 
utifrån mån av plats. Vid händelse att flera elever ansöker om plats samtidigt görs en 
bedömning utifrån den relativa närhetsprincipen. Detta gäller både ansökningar till 
förskoleklass och grundskolans årskurs 1-9.  

Överklagan 
Beslut om skolplacering går att överklaga genom så kallad laglighetsprövning enligt 10 
kap. kommunallagen. Genom laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, inte 
om beslutet är lämpligt eller skäligt. Enligt 10 kap. 8 § kommunallagen ska ett överklagat 
beslut upphävas om: 

• det inte tillkommit i laga ordning 
• beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen  
• det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 
• beslutet strider mot lag eller annan författning 
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