
Södertälje kommun | Staben | 151 89 Södertälje | Organisationsnr: 212000-0159 | www.sodertalje.se 

Besöksadress: Campusgatan 26 | Växel: 08-523 010 00| E-post: utbildningskontoret@sodertalje.se 

1 (2) 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-10-15 

Utbildningskontoret 

Utbildningsnämnden 

Kommundelsnämnderna 

Regler för ansökan om placering i Södertälje kommuns 
grundskolor 

Dnr:  UN 18/114, 

KS 18/360 

Sammanfattning av ärendet 

Ett aktivt och centraliserat skolval ska bidra till en likvärdighet och rättsäkerhet gällande vem 

som har rätt till en skolplacering på vilken skola. Syftet är att säkerställa, utifrån skollagens 

lydelse, att hänsyn tas till en vårdnadshavares önskemål om placering vid en viss skolenhet men 

inte på bekostnad av ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet. Från och 

med höstterminen 2017 använder Södertälje kommun den så kallade relativa närhetsprincipen 

när platser i grundskolan fördelas. För att ytterligar förtydliga reglerna som gäller vid 

skolplacering ska regler för ansökan om placering i grundskola i Södertälje kommun tillstyrkas 

av ansvariga nämnder och beslutas av kommunstyrelsen. Utbildningskontoret föreslår att 

nämnderna tillstyrker förvarslag att kommunstyrelsen godkänner Regler för ansökan om 

placering i Södertälje kommuns grundskolor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-15 

Regler för ansökan om placering i grundskola i Södertälje kommun 

Ärendet 

Ett aktivt och centraliserat skolval ska bidra till en likvärdighet och rättsäkerhet gällande vem 

som har rätt till en skolplacering på vilken skola. Syftet är att säkerställa, utifrån Skollagens 

lydelse, att hänsyn tas till en vårdnadshavares önskemål om placering vid en viss skolenhet men 

inte på bekostnad av ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet. Från och 

med höstterminen 2017 använder Södertälje kommun den så kallade relativa närhetsprincipen 

när platser i grundskolan fördelas. Detta är ett politiskt beslut som fattades i 

utbildningsnämnden under våren 2016. För att ytterligare förtydliga reglerna som gäller vid 

skolplacering bör regler för ansökan om placering i grundskola i Södertälje kommun tillstyrkas 

av ansvariga nämnder samt beslutas av kommunstyrelsen.  

För närvarande berörs endast placering i Södertälje kommuns egna skolor. De fristående 

skolorna har egna urvals- och köregler så ansökan om plats till respektive fristående skola sker i 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett aktivt och centraliserat skolval ska bidra till en likvärdighet och rättsäkerhet gällande vem 

som har rätt till en skolplacering på vilken skola. Syftet är att säkerställa, utifrån Skollagens 

lydelse, att hänsyn tas till en vårdnadshavares önskemål om placering vid en viss skolenhet men 

inte på bekostnad av ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet. 

Huvudregeln är att barn ska placeras i den skola där vårdnadshavaren vill att barnet ska gå, men 

alla elever har samtidigt rätt till en skola med närhet till hemmet. Från och med höstterminen 

2017 använder Södertälje kommun den så kallade relativa närhetsprincipen när platser i 

grundskolan fördelas. Detta är ett politiskt beslut som fattades i utbildningsnämnden under 

våren 2016.  

1.2 Fristående grundskolor/kommunal skola i annan kommun 

Södertälje kommun hanterar inte ansökan om placering i fristående skolor eller skolor i andra 

kommuner. Eftersom de fristående skolorna har egna urvals- och köregler så ansöker elever om 

plats till respektive fristående skola i särskild ordning. Fristående skolors urvalsgrunder är 

definierade i skolans tillstånd från skolinspektionen. Regler för ansökan och urval vid fristående 

skola finns på respektive skolas hemsida. Information om vilka fristående skolor som finns i 

kommunen finns på kommunens hemsida.   

Önskas en fristående skola alternativt en kommunal skola i annan kommun får vårdnadshavare 

vända sig direkt till önskad skola.  

2. Regler för ansökan om skolplacering i 
kommunala grundskolan i Södertälje 
kommun  

2.1 Kommunala grundskolor 

2.1.1 Inledning 

En kommunal skolhuvudman ansvarar enligt skollagen (10 kap. 30 §) för att alla skolpliktiga 

barn har en skolplacering. Skolplacering i Södertälje ska ske enligt huvudprinciperna i skollagen 

om rätten att välja och närhet. Avsteg i tillämpningen av dessa principer får göras om elevers 

önskemål medför att andra elevers rätt att få en skolplacering nära hemmet åsidosätts eller om 

betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter uppstår för kommunen. Vidare får 

kommunen frångå elevens vårdnadshavares önskemål om det är nödvändigt med hänsyn till 

övriga elevers trygghet och studiero.  

När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste 

kommunen bedöma vilka elever som har mest rätt till en plats på skolan enligt 

urvalsprinciperna.  Elever folkbokförda i Södertälje kommun tas alltid in på kommunens egna 

skolor före elever från andra kommuner. Urvalsprinciperna ska vara enhetliga för Södertälje 
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kommuns skolor. Profilskolor eller profilklassers urvalsprinciper kan dock avvika från övriga 

skolor.   

Eftersom vårdnadshavare har rätt att ansöka om en skolplacering vid annan skola än den som 

kommunen erbjuder, kan det medföra att rätten till skolskjuts uteblir. Information om skolskjuts 

finns på kommunens hemsida under Skola och förskola alternativt i kommunens beslutade 

skolskjutsreglemente.  

2.1.2 Placeringsregler 

Utbildningsnämnden har beslutat om vilka regler, utöver skollagens bestämmelser, som ska 

gälla för de kommunala skolorna. Samtliga vårdnadshavare rekommenderas göra tre val. När 

antalet platser på en skola är färre än antalet sökande elever kommer ett urval göras utifrån 

följande principer:  

1. Relativ närhet (närhetsprincipen) 

2. Elever som har syskon som går i förskoleklass eller i årskurs 1-3 på den aktuella skolan 

det läsår barnet ska börja (syskonförtur) 

3. Barn som fyller 5 år det aktuella läsåret och som önskar börja i förskoleklass 

4. Elever boende i annan kommun 

2.1.3 Relativ närhet 

Ingen elev har en garanterad plats i den närmsta skolan eller har förtur dit. Detta har sin 

utgångspunkt i skollagens bestämmelser kring en elevs rätt till en skola nära hemmet, vilket 

innebär en relativ närhet för respektive elev. Mätning av avstånd och bedömning av relativ 

närhet görs centralt i kommunen. Med avstånd avses den faktiska gång eller cykelvägen till 

skolan, inte fågelvägen.  

Exempel på relativ närhet  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

2.1.4 Vad händer efter placering?  

När en elev är placerad på en skola, beslutar rektor sedan i organisatoriska och pedagogiska 

frågor, t ex allt som rör skolans val och pedagogisk profil eller inriktning. Valfriheten i 

Södertälje kommun omfattar ansökan till önskad skola, dock inte val av klass, grupp eller lärare.   

Två elever och två skolor i samma 

geografiska område. En av eleverna kan 

inte beredas plats i skola X. Den skolan är 

geografiskt närmast för båda eleverna, 

men är relativt närmast för elev B, som 

annars skulle få orimligt långt till skola Y. I 

och med detta blir skola Y den närmsta 

skolan för elev A.  
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2.1.5 Placering i profilskolor 

Kommunens profilskolor och profilklasser har färdighetsprov och därmed särskilda 

placeringsregler. Ansökan till profilskola och profilklass sker i särskild ordning innan 

kommunens skolvalsperiod för att möjliggöra genomförda färdighetsprov innan beslut om 

skolplacering sker enligt ordinarie rutiner. Elever som ansökt till profilklass ska fortfarande 

ansöka om skolplacering på samma sätt som övriga elever. I ansökan rekommenderas att tre 

alternativa skolplaceringar ska anges i rangordning. Den ansökta profilskolan ska vara ett av 

alternativen om eleven önskar gå där. Meddelande om skolplacering lämnas i enlighet med 

ordinarie rutiner.  

3. Vilka omfattas av den årliga ansökan om 
skolplacering? 

Följande omfattas av den årliga ansökan om skolplacering: 

 Vårdnadshavare till barn som fyller sex år under året då ansökan genomförs har ska 

ansöka om skolplacering inför förskoleklass.  

 Vårdnadshavare till elever som går i skola som inte erbjuder högre skolår ska ansöka om 

skolplacering för att eleven ska kunna fortsätta sin skolgång.  

Följande omfattas inte av den årliga ansökan om skolplacering:  

 Elever från förskoleklass upp till årskurs åtta som går i en skola som har kommande 

årskurs flyttas automatiskt upp till kommande årskurs. Vårdnadshavarna behöver inte 

ansöka om skolplacering.  

4. Vad händer när vårdnadshavare inte 

väljer grundskola 

Om ingen ansökan görs eller om ansökan inte är giltig, t ex då båda vårdnadshavarna inte 

godkänt ansökan, eller om något av de i ansökan lämnade önskemålen inte kan tillgodoses 

placeras barnet på närmsta skola som har en ledig plats. I Södertälje kommun definieras närhet 

för elev i förskoleklass till och med årskurs 3 som 3 km gångavstånd till skolan, i årskurs 4-6 

som 4 km gångavstånd och i årskurs 7-9 som 5 km gångavstånd. Det finns ingen garanti för att 

barnet placeras på den skola som ligger närmast hemmet. 

5. Hur går ansökan om skolplacering till? 

 Ansökan till kommunal grundskola sker via E-tjänst på kommunens hemsida under 

januari månad varje år. Information om aktuell tidsperiod meddelas via brev till 

vårdnadshavare och via kommunens hemsida.  

 Vårdnadshavarna rekommenderas ange tre alternativ som rangordnas som ett 1:a, 2:a 

och 3:e handsalternativ. Alla vårdnadshavare bör ansöka om skolplacering även om de 
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också ansökt till en profilskola, fristående skola eller en skola i annan kommun. I 

ansökan ska anges om ni ansökt om sådan skolplacering. De fristående skolorna lämnar 

uppgifter till kommunen om vilka elever som fått placering i respektive skola.  

 När elev placeras utifrån högsta rangordning och ledig plats kommer lägre rangordnade 

skolplaceringar att utgå.  

 När samtliga elever är skolplacerade i juni avslutas ansökningsprocessen och alla övriga 

rangordnade alternativ till skolplacering utgår för samtliga elever. Önskar elev därefter 

byta skola hänvisas till reglerna för byte av skola, se avsnitt 8.   

 Besked om skolplacering lämnas till vårdnadshavare via kommunens E-tjänst under 

februari månad. 

 Du kan inte överklaga själva beslutet om skolplacering. Men du kan överklaga om du 

anser att handläggningen inte har gått rätt till.  

6. Elever från annan kommun som vill gå i 
Södertäljes kommunala skolor 

Elever från annan kommun kan få rätt att gå i Södertälje kommuns skolor på samma villkor som 

elever folkbokförda i Södertälje enligt nedan förutsättningar.  

6.1 Elever som ska flytta till Södertälje 

6.1.1 Elever som flyttar till Södertälje inför nytt läsår 

Elever som är folkbokförda i annan kommun men som inom en snar framtid kommer att flytta 

till Södertälje kan ansöka om att få gå i grundskola och antas enligt samma regelverk som elever 

folkbokförda i Södertälje. Vårdnadshavarna måste under ordinarie valperiod ansöka skriftligt 

om skola. De måste också kunna visa köpekontrakt på en bostad, hyreskontrakt eller dylikt, eller 

på annat sätt intyga att eleven kommer att folkbokföras i Södertälje kommun under läsåret som 

ansökan om placering sker.  

6.1.2 Elever som flyttar till Södertälje under löpande läsår 

Elever som flyttar till Södertälje under löpande läsår ska ansöka om skoplacering i kommunal 

grundskola via E-tjänst på kommunens hemsida. Placering sker löpande med en 

handläggningstid om högst 14 dagar.  

6.2 Elever som är folkbokförda i annan kommun 

Elever som är folkbokförda i en annan kommun och önskar gå i kommunal skola i Södertälje 

har möjlighet till det i mån av plats på skolan. Villkoret är dock att Södertälje kommun 

accepterar den ersättning som elevens hemkommun betalar.  

6.3 Elever som flyttar från Södertälje kommun 

Elever som har påbörjat ett läsår har rätt att gå kvar på sin skola i Södertälje kommun läsåret ut. 

Om eleven går i årskurs åtta får eleven även gå kvar på skolan i årskurs nio.  
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Om en elev som har fått en ny placering på en kommunal skola i Södertälje kommun flyttar till 

en annan kommun innan läsåret börjar förlorar eleven sin rätt till placeringen. Det är 

vårdnadshavarens skyldighet att anmäla flytt till den skolan eleven är placerad på.  

7. Elever från Södertälje kommun som vill 
gå i skola i annan kommun 

Elever som har Södertälje kommun som folkbokföringskommun/hemkommun kan välja 

fristående grundskola eller kommunal grundskola i annan kommun. Vårdnadshavarna får själva 

kontakta den skola som eleven vill ansöka till.  

8. Byte av skola utanför skolvalsperioden 

Om vårdnadshavare/elev inte är nöjd med sin skolplacering kan vårdnadshavarna ansöka om 

byte av skola via kommunens E-tjänst ”byte av skola”.   

Ansökan om byte kan ske inför varje ny terminsstart, vilket innebär att ansökan om byte sker 

senast den 20 oktober respektive 20 mars med besked om skolplacering i november respektive 

april. Byte av skola enligt ny placering sker vid terminsstart i januari respektive augusti. Även i 

ansökan om byte rekommenderas att ange tre alternativ som rangordnas som ett 1:a, 2:a och 3:e 

handsalternativ.  

Inför start av nytt läsår hanteras sena ansökningar fram till och med den 20 juni i mån av plats 

på skolorna efter att ordinarie ansökningar om byte har fått skolplacering.  
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