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närhet lägga till syskonförtur i prioriteringsordningen vid placering i förskoleklass samt 
grundskola åk 1-3. De nya principerna för förskoleklass och grundskola ska tillämpas från och 
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Reglemente för skolplacering i förskoleklass och grundskola, 
Uppsala kommun 

 

Allmänt 

Antagningsenheten placerar elever i kommunal förskoleklass och grundskola. Beslut om 
skolplacering tas av avdelningschef för Individstöd. 

A) Skolplacering för elever inom förskoleklass och grundskola 

Huvudprincipen är att en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens 
vårdnadshavare önskar att eleven ska gå, enligt 10 kap. 30 § st. 1 Skollagen (2010:800). I de 
fall det inte är möjligt så används följande kriterier för placering:  

1. Elever med skyddad identitet boende i Uppsala kommun 

2. Syskonförtur, gäller enbart förskoleklass till årskurs 3, inom en radie på 2 km från 
skolan. 

3. Relativ närhet 

4. Papperslösa elever boende i Uppsala kommun  

5. Elever ej folkbokförda i Uppsala kommun 

Om eleven inte får plats i någon av de skolor vårdnadshavare önskat placeras eleven i den 
närmaste kommunala skola som har ledig plats. 

Syskonförtur 

Syskonförturen gäller om eleven: 

- är folkbokförd inom en radie av två kilometer från skolan. Avståndet mäts mellan 
skolan och hemmets adresspunkter enligt Uppsala kommuns KartInfo. 

- har ett syskon som går i förskoleklass till årskurs tre det läsår ansökan avser. Med 
syskon menas samtliga barn folkbokförda i samma hushåll oavsett vårdnadshavare. 

Utanför tvåkilometersgränsen gäller principen om relativ närhet. 

Relativ närhet 

Om en kommunal skola inte har plats för alla som önskat den, görs ett urval utifrån relativ 
närhet. Relativ närhet är skillnaden i gångväg till den önskade skolan jämfört med en 
alternativ skola i närheten. 

Så här beräknas relativ närhet: 

- Avståndet mellan barnets 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. Därefter 
jämförs den relativa närheten för samtliga som sökt samma årskurs i samma skola. 

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

- Om två barn har samma relativa närhet så: 

o mäts avståndet till sökt skola. Den elev som har kortast väg till sökt skola 
erbjuds platsen. 

o i de fall avståndet till sökt skola är samma så antas den elev som sökt skolan i 
första hand framför den som sökt skolan som andra- eller tredjehandsval. 

o i de fall då båda haft skolan som samma sökalternativ används lottning.  

 

Kartor och mätning 

Avståndet mellan hemmet och skolan mäts i ett GIS-system. Avståndet mäts mellan hemmet 
och skolans adresspunkter som finns i Uppsala kommuns Kartinfo. Kartunderlaget för 
vägarna hämtas från nationella vägdatabasen (NVDB) och kommunens egna kartor.  

Rätt till skolplacering 

Rätt till skolplacering i Uppsala kommun har: 

- elever folkbokförda i Uppsala kommun, fr.o.m. höstterminen det år de fyller 6 år. De 
har då rätt att börja förskoleklass eller årskurs 1. 

- elever placerade av socialtjänst i Uppsala kommun 

- asylsökande elever boende i Uppsala kommun 

- papperslösa elever boende i Uppsala kommun 
 
Elev som saknar skolplacering 
Elev som är folkbokförd i Uppsala som saknar skolplacering placeras utifrån skolplikt även 
om vårdnadshavare ej är överens. Eleven placeras utifrån folkbokföringsadressen. 

Elev från annan kommun  
Elev från annan kommun måste inhämta godkännande från hemkommun innan skolplacering 
och placeras i mån av plats.  

Inflytt till kommunen 
Folkbokförda i annan kommun ska jämställas med folkbokförda i kommunen under 
förutsättning att de kan visa upp ett köpekontrakt på en bostad, hyreskontrakt eller dylikt som 
styrker att de kommer bosätta sig i Uppsala kommun. 



Utlandssvenskar som innan flytten utomlands varit folkbokförda i Uppsala kommun ska 
jämställas med folkbokförda i kommunen under förutsättning att de kan visa att de före 
skolstart flyttar till Uppsala. 

Elever som vill gå i skola i annan kommun 
Ansökan om skolplacering i annan kommun görs direkt till den kommun ansökan avser.  

Utflytt från kommunen 

Utflyttsanmälan ska göras av vårdnadshavarna. Elev kan ej garanteras plats i samma 
skolenhet vid en eventuell återflytt.  

 

B) Skolval 

Vilka omfattas av skolvalet?  
Inbjudan till skolvalet görs till barn som är folkbokförda i Uppsala kommun och som: 

- ska börja förskoleklass 

- inte har gått förskoleklass och ska börja i årskurs 1 

- går på en skola där nästa årskurs inte finns 

Dessa elever ska göra ett skolval. 

Val av skola 
Sökanden som omfattas av skolvalet måste välja och rangordna tre skolor. Den andra 
vårdnadshavaren måste bekräfta valet för att det ska gälla. Om sökanden ej kunnat erbjudas 
något av sina tre önskemål så placeras elev på närmaste kommunala skola som har plats. Har 
elev som går i eller ska börja grundskola inte gjort något aktivt skolval så placeras eleven på 
närmaste kommunala skola som har plats utifrån skolplikt. När det gäller förskoleklass så 
råder ingen skolplikt, således placeras inte elev i förskoleklass som inte gjort ett aktivt val. 

Kartor och mätning 

För skolvalet görs uttag av kartunderlaget det datum som fastställts för det aktuella året. 

När görs skolvalet? 
Skolvalet görs under januari. Utbildningsförvaltningen fastställer vilka datum som gäller inför 
varje år och publicerar det på kommunens hemsida. Samtliga vårdnadshavare till elever som 
omfattas av skolvalet får information hemskickad till sin folkbokföringsadress. Under 
skolvals- och placeringsperioden fattas inga beslut om skolplacering för elever som redan har 
en skolplacering i Uppsala kommun.  

Omvalsperiod 
Om sökanden vill ändra sin skolplacering kan denne göra ett omval. Omvalsperioden pågår 
under begränsad tid i mars. Bytesansökningar hanteras utifrån syskonförtur och principen om 



relativ närhet. Mätning sker mot alla skolor på samma sätt som under skolvalet. Skolbyte 
beviljas i mån av plats. 

Elever som ska börja förskoleklass och ej sökt i skolvalet kan söka skola under 
omvalsperioden. Om placering ej kan göras till sökta skolor placeras eleven på närmaste 
kommunala skola som har ledig plats. 

Hantering av ansökningar efter skolvalet 

Efter skolvalet får alla som har deltagit ett beslut och alla ansökningar avslutas.  

C) Skolplacering vid annan tidpunkt än skolvalet 

Inflyttad elev 

Elev som flyttar in i kommunen under läsåret gör ett skolval och ges därefter en placering 
utifrån principerna ovan och var det finns plats. En skolplacering kan tidigast erbjudas två 
månader innan skolstart.  

Byte av skola 

En vårdnadshavare kan när som helst lämna in en ansökan om byte av skola. Sådant byte 
under läsåret sker i mån av plats. Byte av skola kräver att vårdnadshavarna är överens.  

Till kommunala skolor finns ingen kö. Om det uppstår en ledig plats på en skola under läsåret 
går antagningsenheten igenom vilka ansökningar som finns till den aktuella skolan. Vid fler 
sökande erbjuds platsen till den elev som har rätt till den utifrån principerna om syskonförtur 
och relativ närhet. Obesvarat erbjudande om skolbyte stängs då svarstiden gått ut 

Antagningsenheten går regelbudet igenom och handlägger alla inkomna ansökningar. 
Vårdnadshavare som efter handläggning inte fått skolplacering får beslut om detta och 
ansökan avslutas. Om byte av skola fortfarande önskas måste då vårdnadshavaren lämna in en 
ny ansökan  

D) Överklagande 

Beslut om skolplacering i Uppsala kommun grundar sig på 10 kap 30 § st. 1 skollagen och 
kan endast överklagas genom 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 

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 Uppsala, Box 



1853, 751 48 Uppsala. Skrivelsen ska lämnas till förvaltningsrätten inom tre veckor från den 
dag då det på kommunens anslagstavla (www.uppsala.se) tillkännagivits att 
utbildningsnämndens protokoll med beslutet justerats. 
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