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Allmä nt om skolplacering

Rätt till skolplacering i Söderköpings kommun har:
- elever folkbokförda i kommunen, från och med höstterminen det år de fyller 6 år
- elever placerade av socialtjänst på HVB (hem för vård och boende) eller i familjehem, beläget
i Söderköpings kommun
- nyanlända elever boende i Söderköping kommun
- elev folkbokförd i annan kommun som av hänsyn till sina personliga förhållanden har
särskilda skäl för skolgång i Söderköpings kommun
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
kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års
skolgång här i landet, se 3 kap. 12 a § skollagen.
Söderköpings kommun har en skyldighet att placera samtliga elever som har rätt till en skolplacering
enligt första stycket ovan. När det gäller elever med skyddade personuppgifter görs en särskild
hantering vid skolplacering, eftersom kommunen inte alltid har vetskap om elevens faktiska
folkbokföringsadress. 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.
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 Söderköpings kommun.

Kriterier fö r skolplacering

Huvudprincipen är att en elev folkbokförd i Söderköpings kommun ska placeras vid den av
kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå, enligt 9 kap. 15 § 1 st.
och 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 Söderköpings kommun.
2. Relativ närhet
3. Avstånd till sökt skola
4. Lottning
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 då det är den relativa närheten som avgör (se nedan). Kommunens bedömning
är att samtliga grundskolor i kommunen tillfredsställer skollagens krav om en utbildningsplats nära
hemmet.
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Relativ nä rhet

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.
- 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.
- Avståndet till sökt skolan mäts. Den elev som har kortast väg till sökt skola erbjuds platsen.
- Om eleverna har samma avstånd till sökt skola används lottning.
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 i
tätort och bilväg utanför tätort.
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Placeringsrutiner infö r nytt lä så r

Placering inför förskoleklass och vid byte mellan åk 3 och 4 sker enligt följande rutin:
- I kommunen folkbokförda elever placeras preliminärt i enlighet med rangordningen enligt
ovan och ett preliminärt placeringsbeslut skickas till vårdnadshavarna.
- Vårdnadshavare som önskar en annan placering än den preliminära har möjlighet att lämna
önskemål inom en begränsad tid
- Önskemålen ska beviljas om de inte medför att en annan elevs berättigade krav på placering
vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts (rangordningen enligt ovan), den önskade
placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för
kommunen eller det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero
(Skollagens 9 kap 15 § 2 st, 10 kap 30 § 2 st)
- För de elever vars preliminära placering inte ändrats fastställs den preliminära placeringen.
Placering och mottagningen har därefter ansetts skett och rätten att gå kvar enligt Skollagen 10 kap
31 § inträder.

Skolplacering vid annan tidpunkt

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 elevens vårdnadshavare är överens. I undantagsfall kan placering av elev med
två vårdnadshavare ske trots oenighet om det så krävs på grund av elevens rättighet till skolgång och
möjligheten att fullgöra skolplikten. Detta kan tillexempel vara om eleven vistas i kommunen
varaktigt men har sin nuvarande skolplacering i en annan kommun och skulle har rätt till platsen
enligt dessa riktlinjer.
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 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.
Söderköpings 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 kommunens grundskolor, har rätt till en
plats i en kommunal skola. Kommunen kan inte garantera en plats i sökt skola på grund av att skolan
kan vara fullbelagd.
Om flera elever önskar plats på en skola har den elev som har ett berättigat krav på placering utifrån
reglerna om skolplikt, ovan, förtur framför en elev som redan har en skolplacering i en kommunal
skola och som önskar göra ett skolbyte.
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Elever frå n andra kommuner

En elev som är folkbokförd i en annan kommun som inte har rätt till plats enligt första avsnittet i
dessa riktlinjer placeras i sökt skola i mån av plats. Detta medför att placeringsbesked kan dröja då
Söderköpings kommun i första hand ansvarar för elever som är folkbokförda i kommunen.
Placering sker utifrån följande kriterier – i mån av plats:
1. Barnet går i en förskola i Söderköpings kommun
2. Eleven går i en grundskola i Söderköping kommun och önskar göra ett skolbyte
3. Absolut närhet från folkbokföringsadressen till den önskade skolan

OÖ verklagande

Beslut om skolplacering som fattats på grund av tillämpning av rangordningen kan inte överklagas i
sak. Det betyder att vårdnadshavare inte kan överklaga själva placeringen, utan enbart handläggningen
av beslutet. Om vårdnadshavaren anser att handläggningen inte gått rätt till kan denne överklaga
beslutet till förvaltningsrätten. Rätten prövar då lagligheten av beslutet. Ett överklagande för
laglighetsprövning skickas direkt till förvaltningsrätten.
Ett önskemål som avslagits med hänvisning till Skollagens 10 kap 30 § 2 st, det vill säga om
kommunen bedömer att den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för kommunen eller att det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers
trygghet och studiero, kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Detta anges i sådana fall
på beslutet med mer information om hur överklagandet går till.
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