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Val av skola i Sigtuna kommun 
Barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt från och med höstterminen det år 
de fyller sex år. Det innebär att vårdnadshavare som har barn som ska börja 
förskoleklass ska göra ett skolval. Även vårdnadshavare till barn som ska börja 
årskurs 7 ska göra ett skolval. Sigtuna kommun försöker så långt som det är möjligt 
att tillgodose vårdnadshavares önskemål om skola. Om en skola inte har plats för alla 
elever som har ansökt om en plats på skolan måste ett urval göras.  

För de kommunala skolorna beslutar barn- och ungdomsnämnden vilka 
urvalsgrunder som ska gälla, utöver de som finns i skollagen. Enligt skollagen 
(2010:800) har alla elever rätt till en skolplacering nära hemmet. Detta betyder dock 
inte att eleven har rätt till en plats på den skola som ligger närmast hemmet. När alla 
elever har getts en plats på en skola nära hemmet kan övriga elever som önskat plats 
på skolan ges en placering där utifrån kommunens urvalsgrunder. De fristående 
skolorna har sina egna regler för placering och ansökan görs direkt till den fristående 
skola där vårdnadshavare önskar att barnets ska gå. Det är viktigt att ta kontakt med 
respektive skola för att se vilka antagningsregler de har. 

Vilka ingår i skolvalet? 
• Barn som under kalenderåret fyller sex år och som ska börja förskoleklass. 

• Alla elever som ska börja årskurs 7.  

Barn som går i förskoleklass eller årskurs 6 på en viss skola har rätt att fortsätta gå 
kvar på den skolan i nästkommande årskurs.   

Placering i förskoleklass och grundskola  
Om en skola inte har plats för samtliga elever som vill gå där måste kommunens egna 
urvalsgrunder tillämpas:  

• Relativ närhet med referensskola 

• Elever med synnerliga skäl 

• Syskonförtur till förskoleklass 

• Lottning 

Urvalsgrunder 

Relativ närhet i förhållande till referensskola 
Sigtuna kommun tillämpar, som huvudprincip, relativ närhet i förhållande till en 
referensskola för att säkerställa att alla elever ges en skolplacering nära hemmet enligt 
närhetsprincipen. Om en elev inte kan beredas plats på något av sina val placeras 
eleven på sin referensskola. Om två elever söker en skola och den skolan bara har en 
plats mäts avståndet från elevens folkbokföringsadress till den sökta skolan och till 
elevernas referensskola. Avståndet till referensskolan subtraheras (minskas) med 
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avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet får platsen, det vill 
säga eleven som får längsta relativa avståndet tilldelas då platsen. Referensskolan är 
den närmaste skolan som kan garantera eleven en plats om den inte får något av sina 
högre val. Varje skola används som referensskola för maximalt så många elever som 
den skolan har platser för. Elever som går på en F-9 skola har, i valet till åk 7, sin 
nuvarande skola som referensskola.  

 

Elever med synnerliga skäl  
Barn som går på dygnet-runt-förskolan Lyan har garanterad plats vid Norrbacka 
skola. Detta förutsatt att vårdnadshavaren önskar det för att kunna fortsätta nyttja 
kvälls/nattomsorg. Om vårdnadshavare önskar plats på en annan skolenhet så kan 
plats inte garanteras på Norrbackaskolan.  

Barn- och ungdomsförvaltningen har även möjlighet att i enskilda fall besluta om 
särskild placering. Placering på grund av att en elev har synnerliga skäl tillämpas 
restriktivt. 

Syskonförtur till förskoleklass 
I valet till förskoleklass tillämpas syskonförtur om en elev har syskon som går i åk F-
5. En elev med syskonförtur har inte förtur framför en elev med skolan som 
referensskola. Om det finns lediga platser på en skola går en elev med syskon före en 
som inte har syskon.  

Syskonförtur gäller för elever som lever i samma familj boende på samma 
folkbokföringsadress. 

Syskonförtur gäller juridiska syskon boende på olika adresser. 

 
Lottning 
Om två elever har samma relativa närhet så tillämpas lottning.  

Vad händer om vårdnadshavarna inte gör ett val? 
Barn- och ungdomsnämnden har ansvar för att alla skolpliktiga elever går i skolan. 
Skulle vårdnadshavarna av någon anledning avstå från att välja skola, måste barnet 
trots det placeras i en skola. Det gäller också om valet inte är giltigt av någon 
anledning, exempelvis om det finns två vårdnadshavare och dessa är inte överens om 
valet. Om vårdnadshavarna trots påminnelser inte gör ett aktivt eller giltigt skolval 
placeras barnet på sin referensskola.  

Elever från andra kommuner som vill gå i en kommunal 
skola i Sigtuna kommun 
Elever som har en annan kommun som hemkommun och som vill gå i en kommunal 
skola i Sigtuna kommun har möjlighet till detta i mån av plats på skolan. 
Förutsättningen är dock att Sigtuna kommun accepterar den ersättning elevens 
hemkommun erbjuder.  
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Vårdnadshavare gör en ansökan om skola via e-tjänst på kommunens hemsida. 
Ansökan hanteras av barn- och ungdomsförvaltningen. 

Elever från Sigtuna kommun som vill gå i en skola i 
annan kommun 
Vårdnadshavare kan ansöka om en skolplats i en annan kommun, både på 
kommunala och fristående skolor. Du som vårdnadshavare kontaktar själv den skola 
man vill ansöka till och undersöker om skolan kan ta emot ditt barn. Du får en 
blankett av skolan/kommunen, som du fyller i och skickar till barn-och 
ungdomsförvaltningen i Sigtuna.  

En förutsättning är dock att den mottagande skolan/kommunen accepterar den 
ersättning Sigtuna kommun erbjuder. Undantaget är Adolf Fredriks musikklasser, 
Kungliga svenska balettskolan, Rödabergsskolans engelska klasser, International 
School of Stockholm samt Vasa Reals Judiska profil där Sigtuna kommun accepterar 
att betala Stockholms skolpeng. Dessa skolor har riksintag och kommunen är därför 
skyldig att betala den faktiska skolpengen. 

Vad gäller för elever som flyttar till Sigtuna kommun? 
Om en elev flyttar till Sigtuna kommun under ett pågående läsår, ska vårdnadshavare 
göra en ansökan om skola via e-tjänst på kommunens hemsida. Ansökan om 
skolplats för nyinflyttade elever hanteras av barn- och ungdomsförvaltningen.  

Huvudregeln är att alla elever ska få en plats i den skola som vårdnadshavare valt, 
men i de fall den valda skolan inte kan ta emot eleven så har denna rätt till en 
placering enligt urvalsreglerna. 

 

Vad händer i kommunala skolor efter att en elev har 
placerats? 
När eleven är placerad på en viss skola, beslutar rektorn sedan i organisatoriska och 
pedagogiska frågor, exempelvis allt som rör klass- och gruppsammansättning, lärare 
eller pedagogisk inriktning. 

 

Vad händer efter skolvalet? 
När skolvalsperioden har stängt så arbetar förvaltningen med att säkerställa att alla 
elever ges en skolplacering.  Alla elever får sedan ett placeringsbeslut. För de elever 
som inte har fått placering enligt sina önskemål kan detta komma att justeras under 
april och maj om platser frigörs på önskad skola. Eleven får då ett nytt 
placeringsbeslut.  

Efter skolvalet kan ni tidigast ansökan om byte den 15 maj 2022.  
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Om ni är missnöjda med beslutet kan det överklagas, läs mer under rubriken 
överklagande.  

Vad gäller för elever som vill byta skola? 
Du som under ett pågående läsår eller inför ett nytt läsår vill byta skola, oavsett 
årskurs, kan ansöka om skolbyte. Detta görs genom en bytesansökan via e-tjänst på 
kommunens hemsida. Ansökan om skolbyte hanteras av barn- och 
ungdomsförvaltningen.  

Har ditt barn redan en plats på en skola i kommunen och får avslag på bytesansökan, 
behåller eleven sin nuvarande placering. Det inte är möjligt att stå kvar i kö till en 
kommunal skola. Har man fått avslag på en ansökan är det möjligt att ansöka återigen 
vid ett annat tillfälle.  

 

Tillämpliga bestämmelser  
Placering i förskoleklass enligt 9 kap. 15 § skollagen (2010:800) 
 

15 § 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. 

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den 
önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter uppstår för kommunen. 

 

Placering i grundskolan enligt 10 kap. 30 § skollagen (2010:800) 
 

30 § 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 annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om 

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

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

Överklagande 
Om vårdnadshavaren är missnöjd med den beslutade skolplaceringen kan detta 
beslut överklagas. Detta görs skriftligt och i överklagandet ska man skriva vilket 
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beslut som överklagas och varför. Överklagandet ska även innehålla 
kontaktuppgifter.  

Att man inte fått önskad skolplacering kan bero på tre olika saker:  

1. Att en annan elev inte skulle få en skolplacering nära hemmet, 

2. Placeringen skulle medföra organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 
kommunen (ex. skolan är full), 

3. Att eleven inte kan placeras på den önskade skolenheten med hänsyn till 
övriga elevers trygghet och studiero. 

Överklagandet hanteras olika beroende på vilket skäl som beslutet har fattats på. 

Beslut enligt punkt 1 hanteras av Förvaltningsrätten i Uppsala enligt reglerna om 
laglighetsprövning. Om du vill överklaga ett beslut enligt punkt 1 ska överklagandet 
skickas direkt till Förvaltningsrätten i Uppsala. Överklagandet ska ha inkommit inom 
tre veckor från att det justerade protokollet anslagits på kommunens officiella 
anslagstavla. 

Beslut enligt punkt 2 och 3 hanteras av Skolväsendets överklagandenämnd. Om du 
vill överklaga ett beslut enligt punkt 2 eller 3 ska överklagandet skickas till barn- och 
ungdomsförvaltningen i Sigtuna kommun, 195 85 Märsta. Överklagandet ska ha 
inkommit inom tre veckor från att ni fick del av beslutet.  

Kommunen tar ställning till om överklagandet inkommit i rätt tid och om det finns 
skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras skickas ärendet vidare till 
Skolväsendets överklagandenämnd. 
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