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Riktlinjer för val till förskoleklass och grundskola 

Princip och urvalsregler för det årliga skolvalet till kommunal 
förskoleklass och grundskola 

Steg 1 – Grundläggande princip 
I enlighet med 10 kap 30 § i skollagen tillämpas vårdnadshavarens önskemål vid 
skolplacering under förutsättning att den önskade placeringen inte medför att en 
annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet 
åsidosätts. 
 
En elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet, den så 
kallade närhetsprincipen, ska förstås som att alla elever har rätt att bli mottagna 
vid en skola som ligger på ett rimligt avstånd från hemmet. Närhetsprincipen 
betyder inte att en elev har en ovillkorlig rätt att bli placerad på den skola som 
ligger närmast hemmet. Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara 
belägna nära hemmet. 
 
Om det finns fler sökande till en kommunal grundskola än det antal platser 
skolan erbjuder, sker ett urval utifrån nedanstående urvalsprinciper. Innan 
urvalsprinciperna tillämpas placeras de elever som har nära endast till den 
önskade skolan i enlighet med närhetsprincipen. 

Steg 2 - Urvalsregler 
Skolplacering av elever i urvalsgrupp sker utefter följande urvalsprinciper: 
 
1. Syskonförtur 
2. Geografisk närhet 

Syskonförtur 
Med syskonförtur menas att en elev som har syskon i den sökta skolan ges förtur 
till plats. Med syskon menas barn i samma hushåll oavsett vårdnadshavare. 
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Syskonet som går i den sökta skolan måste ha en placering i skolan under 
kommande läsår för att syskonförtur ska gälla. 

Geografisk närhet 
Med geografisk närhet menas att den elev som har närmast till skolan, utifrån 
folkbokföringsadress, ges förtur till plats. Det är inte fågelvägen utan den faktiska 
gång- eller cykelvägen till skolan som mäts. Hänsyn tas till vad som bedöms som 
farliga vägar. 

Princip och urvalsregler för skolbyte till kommunal grundskola inom 
Strängnäs kommun 
 
Utanför perioden för skolval kan vårdnadshavare som önskar byta skolplacering 
för sina barn ansöka om skolbyte i kommunens digitala system (eller i 
förekommande fall på blankett).  
 
Det digitala valet görs av en vårdnadshavare men erbjudandet för plats på önskad 
skola måste accepteras av samtliga vårdnadshavare. Om ansökan inkommer på 
blankett måste den vara signerad av samtliga vårdnadshavare innan 
handläggning kan påbörjas. Om en icke komplett ansökan inkommer kontaktas 
vårdnadshavare för komplettering. Ankomstdatum anses vara det datum en 
komplett ansökan inkommer.  
 
Byte är möjligt om plats finns på önskad skola. Om vårdnadshavare tackar nej till 
erbjuden plats för skolbyte förfaller ansökan. 
 
Om det är flera elever som önskar byta till en och samma skola när plats uppstår 
sker ett urval. Urvalet sker i två steg. 

Steg 1-Grundläggande princip 
I enlighet med 10 kap 30 § i skollagen tillämpas vårdnadshavarens önskemål vid 
skolplacering under förutsättning att den önskade placeringen inte medför att en 
annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet 
åsidosätts. 

Steg 2 – Urvalsregler vid byte 
1. Elevhälsoskäl 
2. Inflyttande elev till kommunen 
3. Geografiskt avstånd 
4. Kötid 

Elevhälsoskäl 
Vid byte av elevhälsoskäl sker placeringen i särskild ordning efter utredning och i 
samverkan med skolans lokala elevhälsa. Dialog om lämplig skolplacering 
samordnas därefter på central nivå med kommunens rektorer och med stöd av 
central elevhälsa. Besked om lämplig skolplacering ges sedan till vårdnadshavare, 
som därefter ansöker om skolbyte.  
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Vårdnadshavare ska inte på egen hand kontakta någon skola.  

Inflyttande elev 
Ansökningar gällande elever som kommer inflyttandes till kommunen och 
därmed inte har en skolplacering i kommunen, ges företräde före ansökningar 
gällande elever som redan har en skolplacering i eller utanför kommunen. 
En skolansökan till kommunal grundskola vid inflytt hanteras utefter regler för 
skolbyte, se ovan. Handläggning av en skolansökan gällande en inflyttande elev 
påbörjas tidigast två månader innan önskad skolstart. 

Kötid 
Om plats inte finns på den önskade skolan hamnar ansökan i kö. Ansökningar 
kan ligga i kö i ett år från ankomstdatum, därefter förfaller ansökan. Kötid räknas 
från och med det datum då ansökan om byte inkommer till utbildningskontoret 
(digitalt alt. blankett).  

Geografisk närhet 
Med geografisk närhet menas att den elev som har närmast till skolan, utifrån 
folkbokföringsadress, ges förtur till plats. Det är inte fågelvägen utan den faktiska 
gång- eller cykelvägen till skolan som mäts. Hänsyn tas till vad som bedöms som 
farliga vägar. 
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