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1 Allmänt om skolplacering 

1.1 Rätt till skolplacering 
Rätt till skolplacering i Tyresö kommun har: 

- elever folkbokförda i Tyresö kommun, från och med höstterminen det 
år de fyller 6 år.  

 
- elever placerade av socialtjänst i Tyresö kommun. 

 
- nyanlända1 elever boende i Tyresö kommun. 

1.2 Kriterier för skolplacering 
Huvudprincipen är att en elev folkbokförd i Tyresö kommun ska placeras vid 
den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven 
ska gå, enligt 10 kap. 30 § 1 st. skollagen (2010:800).  
 
I de fall det inte är möjligt att tillgodose vårdnadshavarens önskemål 
används följande kriterier för placering enligt rangordningen nedan. 
 

1. Elever med skyddad identitet boende i Tyresö kommun. 
 

2. Syskonförtur till förstahandsvalet, gäller enbart för skolval för 
förskoleklass och årskurs 1.2  

 
3. Relativ närhet. 

 
I de fall eleven inte får plats i sökt skola placeras eleven i den närmaste 
kommunala skola som har en ledig plats. Det innebär inte att det per automatik 
är den skola som ligger närmast elevens folkbokföringsadress. Eleven ska dock 
inte drabbas av en allvarlig försämring beträffande sin skolväg.  

1.2.1. Elever med skyddad identitet  
Skyddade personuppgifter är en samlingsrubrik som Skatteverket 

                                                   
1 Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt 
här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter 
höstterminens start det kalanderår då hon eller han fyller sju år. De kan till exempel vara 
asylsökande, anhöriginvandrare eller barn till arbetskraftsinvandrare. Det finns även elever 
vars familjer är papperslösa, dvs. vistas i Sverige utan stöd av författning eller 
myndighetsbeslut. Vissa har kommit med sina vårdnadshavare, medan andra har kommit 
ensamma. Nyanlända elever kan också vara svenska medborgare som till exempel bott 
utomlands och inte tidigare gått i den svenska skolan. En elev ska inte längre anses vara 
nyanländ efter fyra års skolgång här i landet, se 3 kap. 12 a § skollagen.  
2 Från och med den 1 januari 2018 är förskoleklass en obligatorisk skolform som omfattas 
av skolplikt. Det här medför att skolvalet inte längre kommer att genomföras till årskurs 1 
med start läsåret 2019/2020. 
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använder för de olika skyddsåtgärderna sekretessmarkering, kvarskrivning och 
fingerade personuppgifter.3 Skatteverket har möjlighet att göra en 
sekretessmarkering med stöd av folkbokföringssekretessen enligt 22 kap. § 1 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Skatteverket aviserar uppgifter ur 
folkbokföringsdatabasen till andra myndigheter, bland annat till kommunen, 
och då följer sekretessmarkeringen med dit och signalerar att en noggrann 
prövning ska göras innan uppgiften lämnas ut.4 
 
Tyresö kommun har en skyldighet att placera samtliga elever som har rätt till en 
skolplacering enligt punkt 1.1 ovan. När det gäller elever med skyddade 
personuppgifter görs en särskild hantering vid skolplacering, eftersom 
kommunen inte alltid har vetskap om elevens faktiska folkbokföringsadress.  

1.2.1 Syskonförtur 
Syskonförtur gäller vid skolval för elever som ska börja i förskoleklass eller vid 
val direkt till årskurs 1.5 Syskonförtur innebär att de elever som har ett syskon i 
den skola som vårdnadshavare väljer har förtur till plats. Syskonen behöver inte 
vara biologiska, men ska bo på samma folkbokföringsadress.  
 
Syskonförturen gäller endast om det äldre syskonet går i årskurs 1-6 till det läsår 
valet gäller och endast till vårdnadshavarnas förstahandsval av skola. 
 
Stimmets grundsärskola 
Syskonförtur gäller inte till Stimmets grundskola om eleven har ett syskon på 
Stimmets grundsärskola. Detta eftersom det rör sig om två olika skolformer.  
 
Fristående grundskolor 
Fristående grundskolor har egna intagningsregler. 

1.2.2 Relativ närhet 
Relativ närhet är skillnaden i gång- och cykelväg till den önskade skolan jämfört 
med en alternativ skola i närheten. 
 
Så här beräknas relativ närhet: 

- Avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och den önskade skolan 
mäts. 

- Avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till den 
närmaste eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i 
avstånd=den relativa närheten.  

                                                   
3 Unga med skyddade personuppgifter, Skolverkets stödmaterial 2011, s.9 
4 Unga med skyddade personuppgifter, Skolverkets stödmaterial 2011, 43f samt 46f 
5 Från och med den 1 januari 2018 är förskoleklass en obligatorisk skolform som omfattas 
av skolplikt. Det här medför att skolvalet inte längre kommer att genomföras till årskurs 1 
med start läsåret 2019/2020.  
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- Därefter jämförs den relativa närheten för samtliga som sökt samma 

årskurs i samma skola. Om två elever önskat samma skola och bara ett 
av dem kan få en plats, så är det eleven som har det längsta relativa 
avståndet till den alternativa skolan som har rätt till platsen. 

 

 
 
Önskad skola är den skola som eleven sökt till. Avståndet till den sökta skolan jämförs med avståndet till en 

alternativ skola. Den alternativa skolan är elevens närmaste eller näst närmaste skola. Om eleven har sökt till sin 

närmaste skola blir den alternativa skola den näst närmaste skolan. Om eleven sökt sin näst närmaste skola så blir 

den alternativa skolan den närmaste skolan. Relativ närhet blir då skillnaden i avstånd mellan dessa skolor. Den 

elev som har längsta relativa närhet har rätt till platsen på skolan. 

 
Om två elever har samma relativa närhet sker placering enligt följande. 

1. Avståndet till sökt skolan mäts. Den elev som har kortast väg till sökt 
skola erbjuds platsen. 

 
2. Om eleverna har samma avstånd till sökt skola används lottning. 

 
Förbehåll: 
I de fall en elev i det enskilda fallet på grund av ovanstående beräkning drabbas 
av en allvarlig försämring beträffande sin skolväg kan kommunen komma att 
göra en annan bedömning. 

1.3 Kartor och mätning 
Avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och vald skola mäts i ett digitalt 
kartsystem. Samma kartsystem ska användas för samtliga ansökningar under 
aktuell handläggningsperiod, för att kommunen ska kunna garantera en likvärdig 
prövning. Avståndet mäts i form av gång- och cykelväg. 



Tyresö kommun  /   6 (10) 

 
2. Skolval 

2.1 Vilka omfattas av skolvalet? 
Inbjudan till skolvalet görs till elever som är folkbokförda i Tyresö kommun 
och som: 

- ska börja förskoleklass, eller  
- inte har gått i förskoleklass och ska börja i årskurs 16, eller 
- ska börja i årskurs 7. 

2.2 Val av skola 
Skolvalet görs i kommunens e-tjänstportal på www.tyreso.se. En elev som 
omfattas av skolvalet ska välja tre skolor.  
 
Om kommunen inte kan tillgodose någon av elevens tre val av skola, så placeras 
elev i den närmaste kommunala skolan där det finns plats. Det behöver inte 
betyda att det är den skola som ligger närmast folkbokföringsadressen. 

2.2.1 Vårdnadshavarens godkännande av val 
Elevens vårdnadshavare måste godkänna valet för att det ska vara giltigt.  
 
Om eleven har två vårdnadshavare krävs att de är överens för att valet ska vara 
giltigt. Om en av vårdnadshavarna avstår från att samtycka till valet blir 
skolvalet ogiltigt. Placeringen sker då med hänsyn till barnets bästa enligt 1 kap. 
10 § skollagen, utifrån reglerna om skolplikt och rätt till utbildning enligt 7 kap. 
2-3 §§ skollagen. Eleven ges då en skolplacering i närmaste kommunala skola 
som har plats. Det behöver inte betyda att det är den skola som ligger närmast 
folkbokföringsadressen. 

2.2.2 Elev som inte har gjort ett aktivt val 
En elev som ska börja i föreskoleklass eller i grundskolan och som inte har gjort 
något aktivt skolval placeras på den närmaste kommunala skolan som har plats 
utifrån reglerna om skolplikt och rätt till utbildning enligt 7 kap. 2-3 §§ 
skollagen. Placeringen görs utifrån urvalskriterier ovan, se punkt 1.2.  
 
Det sagda innebär inte att det per automatik är den skola som ligger närmast 
elevens folkbokföringsadress. Placeringen får dock inte medföra att eleven 
drabbas av en allvarlig försämring beträffande sin skolväg. 

                                                   
6 Från och med den 1 januari 2018 är förskoleklass en obligatorisk skolform som omfattas 
av skolplikt. Det här medför att skolvalet inte längre kommer att genomföras till årskurs 1 
med start läsåret 2019/2020. 

http://www.tyreso.se/
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2.2.3 Elev som önskar annan skola än de valbara skolorna i 
skolvalet  
Ansökan om skolplacering i annan kommun eller i en fristående skola som inte 
använder sig av Tyresö kommunens skolvalssystem (e-tjänstportal) görs direkt 
till den kommun eller till den fristående skola som ansökan avser. 
 
Elevens vårdnadshavare ska meddela Tyresö kommun när eleven fått en plats, 
eftersom Tyresö kommun har skyldighet att bevaka att samtliga barn som är 
folkbokförda i kommunen har en skolplacering enligt 7 kap. 21 § skollagen. 

2.4 När görs skolvalet? 
Skolvalet genomförs i regel under januari-februari varje år och omfattar elever 
enligt punkt 2.1. Kommunen fastställer vilka datum som gäller inför varje år och 
publicerar det på kommunens webbplats, www.tyreso.se.  
 
Samtliga vårdnadshavare till elever som omfattas av skolvalet får information 
hemskickad till sin folkbokföringsadress i god tid innan skolvalet öppnar.  
 
Handläggningstiden påbörjas när skolvalet stänger för året. Relevant underlag 
ska ha inkommit till kommunen innan skolvalet avslutas, exempelvis i form av 
köpe- eller hyreskontrakt som styrker elevens folkbokföringsadress vid flytt. Läs 
mer om flytt nedan under punkt 3.  
 
När skolvalsperioden är avslutad går det inte längre att ange en ny 
folkbokföringsadress. Placering sker utifrån den folkbokföringsadress som 
angetts i skolvalet. Flyttar eleven till en annan folkbokföringsadress påverkar 
inte det skolvalet, utan eleven får istället ansöka om ett skolbyte, se punkt 3 
nedan.  
 
Besked om plats skickas hem till elevens folkbokföringsadress efter avslutad 
handläggningsperiod. Beskedet ges i regel i mars-april årligen. 
 
Om en elev är missnöjd med sitt placeringsbesked har vårdnadshavaren 
möjlighet att överklaga beslutet samt att göra ett skolbyte, se punkter 3 och 4 
nedan. 

3. Skolplacering vid annan tidpunkt än 
skolvalet  

3.1 Skolbyte under pågående läsår  
En vårdnadshavare kan när som helst skicka in en ansökan om byte av skola. 
Sådant byte under pågående läsår sker i mån av plats. Byte av skola kräver att 
vårdnadshavarna är överens.  
 

http://www.tyreso.se/
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Till kommunala skolor finns ingen kö. Om det uppstår en ledig plats på en 
skola under läsåret tar kommunen hänsyn till de ansökningar som finns vid 
tidpunkten till den aktuella skolan och placerar därefter utifrån reglerna i punkt 
1.2 ovan. Ett erbjudande om plats ska besvaras inom en angiven svarstid. När 
svarstiden gått ut förlorar eleven rätten till platsen. Kommunen gör då en ny 
prövning utifrån antalet aktuella ansökningar som föreligger.  

3.1.1 Skolbyte från annan kommunal skola i Tyresö kommun 
En elev som redan har en skolplacering i en av kommunens skolor, men som 
önskar välja en annan skola under pågående läsår, ska ansöka om ett skolbyte. 
Kommunen kan inte garantera en plats i sökt skola på grund av att skolan kan 
vara fullbelagd.  
 
Eleven placeras enligt reglerna ovan, se punkt 1.2. 
 
Ansökan sker via kommunens e-tjänstportal. 

3.1.2 Nyinflyttad elev eller elev som inte har en skolplacering i 
Tyresö kommuns grundskolor 

Tyresö kommun har ett skolpliktsansvar för att elever folkbokförda i 
kommunen enligt 7 kap. 21 § skollagen. Skolpliktsansvaret innebär att 
kommunen har en skyldighet att bereda plats i en kommunal skola om en elev 
inte har en skolplacering. Det innebär att en elev som flyttar in till kommunen, 
eller som inte har en skolplacering i någon av Tyresö kommuns grundskolor, 
har rätt till en plats i en kommunal skola. Läs mer om förutsättningar för 
inflyttning till kommunen under punkt 5.1. 
 
Kommunen kan inte garantera en plats i sökt skola på grund av att skolan kan 
vara fullbelagd.  
 
Eleven placeras enligt reglerna ovan, se punkt 1.2. 
 
Ansökan sker via kommunens e-tjänstportal. 

3.1.3 Om vald skola inte kan erbjuda en plats 
Om den önskade kommunala skolan är fullbelagd kommer eleven erbjudas plats 
på den kommunala skola som har plats. 
 
Om flera elever önskar plats på en skola har den elev som har ett berättigat krav 
på placering utifrån reglerna om skolplikt, enligt punkt 3.1.2 ovan, förtur 
framför en elev som redan har en skolplacering i en kommunal skola och som 
önskar göra ett skolbyte. 

4. Överklagande 
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4.1. Laglighetsprövning enligt kommunallagen  
Beslut om skolplacering enligt 9 kap. 15 § 1 st. samt 10 kap. 30 § 1 st. skollagen 
kan endast överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen 
(2017:725). Genom laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, inte om 
beslutet är lämpligt eller skäligt.  
 
Enligt 13 kap. 8 § kommunallagen ska ett överklagat beslut upphävas, om  
 
1. det inte tillkommit i laga ordning  
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen  
3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller  
4. beslutet strider mot lag eller annan författning  
 
I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas och de omständigheter 
som överklagandet grundas på. Skrivelsen ska skickas direkt till 
Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 27 Stockholm.  
 
Skrivelsen ska lämnas till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det 
på kommunens anslagstavla (www.tyreso.se) tillkännagivits att barn- och 
utbildningsnämndens protokoll med beslutet justerats. 
 

4.1. Skolväsendets överklagandenämnd 
Beslut om skolplacering enligt 9 kap. 15 § 2 st. samt 10 kap. 30 § 2 st. skollagen 
får överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd enligt 28 kap. 12 § 
skollagen. Beslutet överklagas skriftligt. 
 
I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas och de omständigheter 
som överklagandet grundas på. Skrivelsen ska adresseras till Skolväsendets 
överklagandenämnd, men överklagandet ska skickas till Barn- och 
utbildningsnämnden i Tyresö kommun, 135 81 Tyresö.  
 
För att Skolväsendets överklagandenämnd ska kunna ta upp ärendet måste 
överklagandet ha kommit till överklagandenämnden inom tre veckor från den 
dag då klaganden fick ta del av beslutet. 

5. Övrig skolplacering  

5.1 Inflyttning från annan kommun 
Elever som är folkbokförda i annan kommun ska jämställas med folkbokförda 
elever i kommunen under förutsättningen att de kan uppvisa ett köpekontrakt, 
hyreskontrakt eller dylikt som styrker att de avser bosätta sig i Tyresö kommun.  
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5.2 Förskoleklass – tidigare skolstart 
Barn som är folkbokförda i Sverige omfattas av skolplikt från och med 
höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år. Barn får dock tas emot redan 
det kalenderår då barnet fyller fem år enligt 7 kap. 11 § skollagen. Placering sker 
i mån av plats efter genomfört skolval. Detta medför att ett placeringsbesked 
kan dröja då Tyresö kommun i första hand ansvarar för elever som är 
berättigade till plats i förskoleklass från och med höstterminen de år de fyller 
sex år. 

5.3 Elev folkbokförda i annan kommun 
En elev som är folkbokförd i en annan kommun placeras i sökt skola i mån av 
plats. Detta medför att placeringsbesked kan dröja då Tyresö kommun i första 
hand ansvarar för elever som är folkbokförda i kommunen.  
 
Placering sker utifrån följande kriterier – i mån av plats: 

1. a.) Barnet går i en förskola i Tyresö kommun. 
b.) Eleven går i en grundskola i Tyresö kommun och önskar göra ett 
skolbyte. 

2. Absolut närhet från folkbokföringsadressen till den önskade skolan. 
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