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1. INLEDNING 
Av 10 kap 30 § skollagen framgår det att 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 rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock 
kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola nära hemmet. 

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade 
placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 
kommunen, eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. 

I Ystads kommun önskar vårdnadshavare inför förskoleklass och årskurs 7 vilken skola deras 
barn ska gå i. Ansökan görs digitalt via en e-tjänst i slutet av januari. Inbjudan går ut till 
vårdnadshavare i kommunen via brev. Inbjudan går även ut till interkommunala elever i årskurs 6 
som ska bjudas in till skolvalet.  

Vid inflyttning till Ystads kommun under läsåret finns möjlighet att önska kommunal skola och i 
mån av plats kan önskemålet tillgodoses. Blankett för ansökan om skolplacering vid inflyttning 
finns på www.ystad.se/skolval.  

Blankett för ansökan om skolbyte finns på www.ystad.se/skolval. 

I Ystads kommun finns utöver de kommunala skolorna två fristående grundskolor, Villa My 
(förskoleklass - årskurs 6) och Kunskapsskolan (årkurs 4 - 9). Dessa enheter ingår inte i den 
digitala e-tjänsten för skolönskemål. De två fristående grundskolorna har en separat 
antagningsprocess.  

All information om önskemål om skolplacering finns på www.ystad.se/skolval.  

Detta dokument uppdateras löpande inför nytt läsår.  

2. ÖNSKEMÅL OM SKOLPLACERING 
Ystads kommun har valt att använda begreppet önskemål om skolplacering istället för skolval, för 
ordet skolval kan vara missledande. Ett faktiskt val av skola sker egentligen endast om alla kan få 
sitt förstahandsval. I de flesta kommuner i landet är detta inte fallet utan ett urval måste göras till 
översökta skolor, d.v.s. skolor där fler elever önskar bli antagna vid än vad det finns skolplatser. I 
praktiken är ofta skolval ett matchningsproblem där ett antal elever med önskemål om 
skolplacering ska matchas mot ett antal skolor med ett begränsat antal platser.  

Varje kommun behöver ha riktlinjer för skolplacering (Riktlinjerna i Ystads kommun gäller för 
barn- och utbildningsnämnden och är fastställd av BUN 24 2019-10-24 och gäller tills vidare). 
Dessa styr den prioriterade turordningen och utfallet efter samtliga önskemål till kommunens 
grundskolor. Ystads kommun försöker alltid så långt det är möjligt tillgodose vårdnadshavarnas 
önskemål om skolplacering. När det inte är möjligt på grund av fler sökande än antal tillgängliga 
platser på skolenheten ska kriterierna för elevens skolplacering vara transparenta och tydliga.  

Ett önskemål om placering i en viss skolenhet får alltså inte gå ut över någon annan elevs rätt att 
placeras i en skola nära hemmet. Hemmet är den adress där eleven är folkbokförd. Den principen 
brukar kallas för närhetsprincipen. Det kan dock finnas flera skolor i kommunen som ligger nära 
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hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att eleven blir placerad i den skola som ligger 
närmast hemmet. När platserna tar slut på en skola är det kommunen som bedömer vilka elever 
som har rätt till en plats på skolan utifrån förutbestämda prioriteringsregler.  

 

 

3. RIKTLINJER FÖR SKOLPLACERING 
I Ystads kommun ombeds vårdnadshavarna önska skolor i prioriteringsordning och barnet 
placeras sedan i en skola utifrån önskemålen så långt det är möjligt. Antalet skolor 
vårdnadshavarna kan önska är inte begränsat till ett visst antal. Ystads kommuns riktlinjer för 
skolplacering gäller vid skolplacering inför förskoleklass och årskurs 7, och vid inflyttning och 
önskemål om skolbyte.  

Om det är fler sökande till en skola än det finns platser fördelas platserna enligt förutbestämda 
prioriteringsregler. 

Ystads kommuns prioriteringsregler:  

Skolplacering inför förskoleklass ser ut enligt följande:  

1) Garantiskola 2) Syskonförtur 3) Relativ närhet 4) Lottning 

Skolplacering inför årskurs 7 ser ut enligt följande:  

1) Relativ närhet 2) Lottning 

Skolplacering vid inflyttning och skolbyte förskoleklass – årskurs 3 under läsåret ser ut enligt 
följande: 

1) Syskonförtur 2) Relativ närhet 3) Lottning 

Skolplacering vid inflyttning och skolbyte årskurs 4 – årskurs 9 under läsåret ser ut enligt 
följande: 

1) Relativ närhet 2) Lottning 

3.1 Garantiskola 
För varje elev bestäms en alternativ skola, en så kallad garantiskola. Det är garantiskolan som 
garanterar närhetsprincipen. Garantiskolan definieras som platsen på en skola nära hemmet som 
varje elev har lagstadgad rätt till. Hemmet är den adress där eleven är folkbokförd. För vissa 
elever kan det finans flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, därför är garantiskolan 
inte alltid den skola som ligger närmast hemmet. Eleven har absolut förtur till garantiskolan och 
är garanterad en plats där om den inte skulle komma in på någon av sina önskade skolor. En 
skola kan inte vara garantiskola till fler elever än den kan ta in. Det kommuniceras inte ut till 
vårdnadshavarna vilken som är elevens så kallade garantiskola, eftersom detta kan ändras under 
perioden då önskemål om skolplacering pågår. Detta beroende på om elever flyttar ut eller in i 
kommunen och om vårdnadshavare anmäler att en elev inte ska ha plats på de kommunala 
skolorna.  

Garantiskola är inte aktuell för årskurs 7 – 9, eftersom det enbart finns två kommunala 
högstadieskolor i Ystads kommun som båda ligger centralt i Ystad. 
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3.2 Syskonförtur 
Med syskon menas barn som är folkbokförda på samma adress. Det innebär att yngre syskon 
som söker skolplats har större chans att få plats på samma skola som sitt syskon. Syskonförturen 
gäller enbart om eleven har ett syskon som går i förskoleklass, årskurs 1, 2 eller 3 det läsåret 
eleven börjar skolan i lågstadiet. Syskonförtur gäller också för elever som är folkbokförda på 
samma adress och ingår i samma familj men inte är biologiska syskon. Förturen gäller vid första 
skolplaceringen för syskon och upphör att gälla vid skolbyte. Syskonförtur gäller inte 
interkommunala elever. 

3.3 Relativ närhet 
En relativ närhetsprincip bygger på att man mäter avståndet till den valda skolan, men att man 
samtidigt tar hänsyn till hur långt bort den alternativa skolan är, den så kallade garantiskolan 
(enbart förskoleklass). Om en plats på en önskad skola står mellan två elever, kommer platsen 
tilldelas den elev av de två som har mest att förlora i avstånd på att bli tilldelad garantiskolan. Om 
en elev inte kan beredas plats på något av sina val placeras eleven på garantiskolan eller om 
möjligt på en skola ännu närmare hemmet än garantiskolan.  

Eftersom det enbart finns två högstadieskolor i Ystad mäts den relativa närheten då mot den 
andra skolan istället för mot garantiskolan. 

3.4 Så här beräknas relativ närhet 
Avståndet mäts mellan elevens folkbokföringsadress och den önskade skolan. Det är inte 
fågelvägen utan den lämpligaste, kortaste resvägen från elevens folkbokföringsadress till skolan 
som är utgångspunkt för mätningen. Det kan innebära gång- cykel- och bilvägar och kombinationer 
av dem. Mätningar mellan skolor och elevernas folkbokföringsadresser görs kontinuerligt under 
placeringsperioden.  

Avståndet till den valda skolan jämförs med avståndet till garantiskolan, eller den andra skolan för 
högstadiet, för att få fram skillnaden i avstånd. Även här mäts den lämpligaste, kortaste resvägen. 
Skillnaden är den relativa närheten. Därefter jämförs den relativa närheten för alla som har sökt 
samma årskurs i samma skola.  Om två elever har valt samma skola men bara en av dem kan få 
plats så är det eleven som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till 
platsen.  Nedan en förenklad beskrivning av relativ närhet för förskoleklass. 
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3.5 Förtydligande kring lottning 
Om två elever har samma relativa närhet så sker urvalet genom lottning. Lottningen görs digitalt 
med en nummergenerator som slumpvis ger varje elev ett nummer. Tjänsten köps in från Mitt 
skolval och är en del i placeringsmodulen.  

3.6 Förtydligande kring särskilda skäl 
Särskilda skäl är inte ett urvalskriterium i Ystads kommuns prioriteringsordning för 
skolönskemål. Detta för att alla skolor i Ystads kommun uppfyller skollagen kopplat till en 
likvärdig skola. I de sällsynta fall där särskilda skäl skulle kunna var en grund för placering på en 
viss skola kommer detta att initieras av rektor, t.ex. vid överlämnade mellan förskola/skola, 
mellan skolor eller från Barn-och elevhälsan.  

3.7 Förtydligande kring elev med skyddad identitet  
Elever som har skyddad identitet och ska önska skola hanteras inte digitalt av Mitt skolval på 
grund av säkerhetsskäl. Vårdnadshavarna söker skolplacering via blankett, inte digitalt. 
Förvaltningen tar kontakt med vårdnadshavarna och bjuder in till skolval. Dessa elever 
skolplaceras utifrån Ystads kommuns riktlinjer för skolplacering i den mån det är möjligt. I annat 
fall placeras de först.  
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SKOLÖNSKEMÅL INFÖR FÖRSKOLEKLASS OCH 
ÅRSKURS 7 

4. DIGITAL ANSÖKAN 
Önskemål om skolplacering inför förskoleklass och årskurs 7 görs digitalt via en e-tjänst i början 
av vårterminen. Möjligheten att önska skola är öppen under cirka tre veckor. Ingången är Ystads 
kommuns hemsida www.ystad.se/skolplacering, alternativt www.mittskolval.se. Ystads kommun 
vill att alla vårdnadshavare gör ett önskemål om skolplacering och rangordnar skolor i 
prioriteringsordning. Om eleven har två vårdnadshavare krävs det att de båda är överens för att 
önskemålet ska vara giltigt. Om en av vårdnadshavarna avstår från att samtycka till önskemål om 
skolplacering är önskemålet ogiltigt. Eleven placeras då på sin garantiskola när det gäller 
förskoleklass, och på den närmaste skolan med ledig plats när det gäller årskurs 7. När ett 
önskemål om skolplacering gjorts skickas det automatiskt en bekräftelse via e-post. Om eleven 
har två vårdnadshavare måste båda två göra eller godkänna skolval och/eller de ändringar som 
gjorts.  

I e-tjänsten är det möjligt och önskvärt att alla vårdnadshavare registrerar korrekt e-postadress 
och telefonnummer. Det är också möjligt att lägga in den andre vårdnadshavarens e-postadress 
och telefonnummer för att denna ska meddelas att t.ex. en förändring har gjorts eller att denna 
måste logga in och godkänna valet. 

I e-tjänsten är det också möjligt att göra en flyttanmälan och meddela att eleven fått plats på en 
fristående skola genom att göra en så kallad opt-out. 

Om en vårdnadshavare inte har e-legitimation finns det möjlighet att göra önskemål om 
skolplacering via ombud på plats på Kultur och utbildning.   

5. PLACERINGSSPROCESSEN 
Viktiga datum för skolvalet 2021: 

• 27 januari: skolvalet öppnar för blivande förskoleklass och årskurs 7 
• 17 februari: skolvalet stänger och placeringsarbetet börjar 
• 11 mars: preliminärt placeringsbesked skickas till vårdnadshavare via brev och e-post 
• 27 april: definitivt placeringsbesked skickas till vårdnadshavare via e-post  

 

Efter den 11 mars kommer alla vårdnadshavare att få ett preliminärt placeringsbesked via brev 
och e-post. Om vårdnadshavarna är nöjda med skolplaceringen barnet fått behöver 
skolplaceringen inte bekräftas. Barnet har en garanterad plats på denna skola. 

Om barnet inte fått plats på den skola vårdnadshavarna främst önskade finns det möjlighet att 
invänta en tillgänglig plats. Uppstår det tillgängliga platser skickas automatiskt erbjudanden via e-
post och sms enligt Ystads kommuns prioriteringsordning till dem som står först på tur. 
Vårdnadshavare har 5 dagar på sig att svara i e-tjänsten och erbjudandet måste accepteras av båda 
vårdnadshavarna inom den tidsrymden. Om vårdnadshavare tackar ja ändras placeringen. Om 
vårdnadshavare tackar nej, eller inte svarar alls inom 5 dagar, går erbjudandet vidare till nästa elev 
i turordning, och så vidare. Detta fortgår till den 27 april då alla skolplatser låses.  
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Under perioden då skolvalet stängs fram till det definitiva beskedet skickas ut har vårdnadshavare 
möjlighet att logga in i e-tjänsten. Där syns då elevens preliminära placering, men också skolor 
eleven står i kö till (gäller de som lämnat önskemål om skola men inte kommit in på sitt 
förstahandsval). 

Efter det definitiva placeringsbeskedet är det möjligt att överklaga skolplaceringen. 

Om det finns önskemål om att byta skola efter den 27 april sker bytet via blankett. 

6. KARTOR OCH MÄTNING 
I e-tjänsten Mitt skolval ingår en så kallad kartmodul. Denna räknar ut de avstånd som behövs 
för att etablera elevers förtur till olika skolor. Den baseras på Ystads kommuns adresspunktlager 
och läggs till vägnätet OpenStreetMap. Varje skolenhet har en mätpunkt i anslutning till en 
gatuadress. Mätpunkten överensstämmer inte alltid med elevens primära skolingång. Elevernas 
folkbokföringsadress hämtas automatiskt från Skatteverket. Denna hämtning och mätning av 
avstånden görs i samband med placeringsperioden. 

7. FOTBOLLSAKADEMIN NORREPORTSKOLAN 
På Norreportskolan finns möjligheten att kombinera skola och fotboll genom fotbollsakademin, 
som startade läsåret 2018/2019.  Mer information finns på www.ystad.se/fotbollsakademin. Om 
elever vill söka in på fotbollsakademin måste de göra en ansökan via blankett och vara med på en 
uttagning. Ansökan görs inför årkurs 7 och gäller elever som går i årskurs 6 i Ystads skolor, men 
även elever från andra kommuner. Vårdnadshavare till elever som sökt fotbollsakademin via 
blankett och provspelat måste även göra en digital ansökan via e-tjänsten enligt Ystads kommuns 
ordinarie rutiner. Fotbollsakademin finns då enbart som alternativ för de elever som gjort en 
ansökan via blankett. Det är möjligt att rangordna Fotbollsakademin på samma sätt som övriga 
önskemål. Om eleven är folkbokförd i en annan kommun än Ystad syns enbart fotbollsakademin 
som alternativ. Besked om antagning till fotbollsakademin ges på samma sätt och samtidigt som 
ordinarie skolplaceringsbesked går ut till vårdnadshavarna.  

Antagning till fotbollsakademin följer inte Ystads kommuns ordinarie prioritetsordning för 
placering. 

 

INFLYTT, SKOLBYTE OCH UTFLYTT  
Inflytt och byten mellan skolor under pågående läsår hanteras centralt på Kultur & 
utbildningsförvaltningen i samråd med rektorerna på skolorna, utifrån Ystads kommuns 
övergripande riktlinjer för skolplacering. Särskilda skäl är inte ett urvalskriterium i Ystads 
kommuns prioriteringsordning för skolönskemål och det regleras inte i skollagen. 

Alla blanketter som rör inflytt, skolbyte och utflytt finns på www.ystad.se/skolval. 
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8. INFLYTT 

8.1 Inflytt under läsåret 
Vid inflyttning till Ystads kommun finns möjlighet att önska kommunal skola och i mån av plats 
kan önskemålet tillgodoses. Skolplaceringen görs centralt av administrativ handläggare i samråd 
med rektor och följer Ystads kommuns riktlinjer för skolplacering. Ny/kommande adress kan 
behöva styrkas i form av ett köpekontrakt eller liknande. 

8.2 Hantering av inflytt 
Ansökningar om skolplacering vid inflytt hanteras löpande under terminens gång. Beslut om 
skolplacering ges månaden innan datum för skolstart.  

8.3 Beslut om skolplacering 
Beslut om skolplacering tas av skolchef. Ystads kommun utgår från vårdnadshavarnas önskemål 
om skola så långt det är möjligt. Ett önskemål om placering i en viss skolenhet får dock inte gå ut 
över någon annan elevs rätt att placeras i en skola nära hemmet. Hemmet innebär den adress där 
eleven är folkbokförd. Det kan dock finnas flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, så 
närhetsprincipen innebär inte alltid att eleven blir placerad i den skola som ligger närmast 
hemmet. Om det inte finns en ledig skolplats på önskad skola nära elevens hem söker skolchef 
och lokalstrateg tillsammans med rektorer bästa lösning utifrån kommunens ordinarie riktlinjer 
för skolplacering. Särskilda skäl är inte ett urvalskriterium i Ystads kommuns prioriteringsordning 
för skolönskemål och det regleras inte i skollagen. 

Under skolvalsperioden är det möjligt för Ystads kommun att bjuda in en interkommunal elev, 
som kommer att vara folkbokförd i Ystads kommun hösten 2021, att göra ett digitalt önskemål 
om skolplacering. Detta gäller elever som ska börjar förskoleklass och årskurs 7 hösten 2021. 
Vårdnadshavaren styrker då flytten med t.ex. köpekontrakt. 

9. KLASSBYTE OCH SKOLBYTE 

9.1 Klassbyte 
Om en elev önskar byta klass under pågående läsår är det upp till rektor att ta beslut om detta. 
Tag kontakt med respektive rektor. 

9.2 Skolbyte inom kommunen 
Om du som vårdnadshavare önskar byta till en annan kommunal grundskola under 
grundskoletiden ansöker du via blankett Ansökan om skolplats f-9, skolbyte och inflytt 
(www.ystad.se/skolval.) Om ni är två vårdnadshavare måste båda skriva under blanketten för att 
den ska vara giltig. Ystads kommun försöker så långt det är möjligt att tillgodose önskemålet. 
Ansökan kan göras löpande. 

Observera att Ystads kommun har skolskjutsupptagningsområden. Den kan innebära att rätten 
till skolskjuts försvinner vid val att byta skola.  

9.3 Hantering av skolbyte 
Ansökan om skolbyte hanteras centralt i mitten av månaden innan bytet och följer Ystads 
kommuns riktlinjer för skolplacering. Själva skolbytet görs vid fyra tillfällen under ett läsår; inför 
varje terminsstart, efter höstlovet och efter påsklovet.  



 

12 (16) 

 

9.4 Beslut om skolplacering 
Beslut om skolplacering tas av skolchef. Ystads kommun utgår från vårdnadshavarnas önskemål 
om skola så långt det är möjligt. Ett önskemål om placering i en viss skolenhet får dock inte gå ut 
över någon annan elevs rätt att placeras i en skola nära hemmet. Hemmet innebär den adress där 
eleven är folkbokförd. Det kan dock finnas flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, så 
närhetsprincipen innebär inte alltid att eleven blir placerad i den skola som ligger närmast 
hemmet. Om det inte finns en ledig skolplats på önskad skola nära elevens hem söker skolchef 
och lokalstrateg tillsammans med rektorer bästa lösning utifrån kommunens ordinarie riktlinjer 
för skolplacering.  

Om byte beviljas förlorar eleven sin placering på nuvarande skola. Om en elev inte kan erbjudas 
plats på önskad skola avslås ansökan och eleven behåller sin nuvarande skolplacering. Någon 
”kö” med sökande hålls inte vid skolorna. Ny ansökan kan göras efter beslut om avslag.  

Särskilda skäl är inte ett urvalskriterium i Ystads kommuns prioriteringsordning för skolönskemål 
och det regleras inte i skollagen. Det finns heller inte utrymme för kommunen att bedöma 
nödvändigheten av det önskade skolbytet (10 kap. 30 § skollagen). 

10. UTFLYTT 

10.1 Elever som flyttar från Ystads kommun 
Elever som flyttar från Ystads kommun eller byter från kommunal till fristående skola inom 
Ystads kommun behöver meddela det genom att fylla i en blankett som sedan lämnas till rektor 
på skolan. Blanketten finns på www.ystad.se/skolval. 

Om en elev flyttar till en annan kommun under pågående läsår har eleven enligt skollagen rätt att 
gå kvar läsåret ut. Om eleven går i årskurs 8 har eleven enligt skollagen rätt att gå klart hela 
grundskolan. 

Ystads kommuns hållning är att en elev som går i skolan i Ystads kommun och flyttar till en 
annan kommun under sin skoltid har rätt att gå kvar i Ystads kommun under hela 
grundskoletiden.   

11. INTERKOMMUNALA BARN OCH ELEVER  
Enligt skollagen (9 kap. 13 §, §,10 kap 25 §, 11 kap. 25) har en elev rätt att bli mottagen i 
förskoleklass/grundskola/grundsärskola som anordnas av en annan kommun än den som ska 
svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda 
skäl att få gå i den kommunens grundskola. Innan kommunen fattar beslut om att för ett visst 
läsår ta emot en sådan elev ska den inhämta yttrande från elevens hemkommun. 

Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin 
förskoleklass/grundskola/grundsärskola ta emot ett barn från en annan kommun (9 kap. 13 §, 10 
kap 27 §, 11 kap. 26 skollagen). 

Ystads kommun är restriktiv med att ta emot interkommunala elever, d.v.s. elever folkbokförda i 
en annan kommun. Ystads kommun tar emot interkommunala elever som önskar skolplacering i 
kommunen i mån av plats. Antal platser kan variera från läsår till läsår. Om eleven får en 
skolplacering i förskoleklass har eleven sin skolplats t.om. årkurs 6. Inför årskurs 7 måste alla 
elever söka ny skolplacering.  
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11.1 Interkommunala barn i förskolan 
Från läsåret 2021/2022 har interkommunala barn som går på förskola i Ystads kommun inte en 
garanterad plats i förskoleklass i Ystad. De har möjlighet att söka skolplats som interkommunal 
elev. 

11.2 Interkommunala elever som är skolplacerade i Ystads kommun 
De interkommunala elever som höstterminen 2019 går i en kommunal skola i Ystad 
(förskoleklass – årkurs 9) kommer om de önskar att kunna gå hela grundskolan i Ystads 
kommun. Vårdnadshavare till interkommunala elever som höstterminen 2020 går i Ystads 
kommuns grundskolor i åk 6 bjuds in att göra en digital ansökan om skolplats via e-tjänst till 
årskurs 7. De interkommunala eleverna placeras sist i prioritetsordning.  

De interkommunala elever som redan går på Västerportskolan i årskurs 6 (hösten 2020) har en 
fortsatt garanterad plats på denna skola även i årskurs 7-9. De måste ändå göra ett skolönskemål. 

11.3 Interkommunala elever som önskar skolgång i Ystads kommun 
Interkommunala elever som vill ansöka om skolgång i Ystads kommun inför läsåret 2021/2022 
gör det via blankett Ansökan om skolplats f-9, interkommunal elev (ny från januari 2020) som 
finns på www.ystad.se/skolval. På blanketten anger vårdnadshavare om de ansöker utifrån 
särskilda skäl eller utifrån önskemål om skolplacering. Ansökan om skolplacering som inkommer 
efter satt sista datum hanteras efter de som inkom under sökperioden. Ansökningar som 
inkommer där vårdnadshavare anger särskilda skäl för skolplacering i Ystads kommun hanteras 
löpande. 

Om ansökan görs utifrån önskemål om skolplacering i Ystads kommun antas eleven i mån av 
plats. En samlad bedömning görs på förvaltningen utifrån elevkullens storlek och antal 
tillgängliga platser på kommunens skolenheter. Ystads kommun måste ha plats för de elever som 
flyttar till Ystads kommun under läsårets gång. Beslut om antagning tas av skolchef. 

11.4 Interkommunala elever som ansöker om skolgång utifrån särskilda skäl 
En elev har rätt att gå i en annan kommuns grundskola om eleven med hänsyn till sina personliga 
förhållanden har särskilda skäl till detta Om ansökan görs utifrån särskilda skäl ansvarar Barn-och 
elevhälsan i Ystads kommun för att en utredning görs. Beslut om skolplacering tas av skolchef. 
Ett yttrande måste inhämtas från hemkommunen innan en utredning kan göras.  Särskilda skäl 
kan t.ex. vara medicinska skäl.  

 

11.5 Prioriteringsordning interkommunala elever 
Interkommunala elever som skolplaceras i Ystads kommun från förskoleklass till årskurs 6 fr.o.m. 
vårterminen 2020 har sin skolplacering t.o.m. med årkurs 9. Detta gäller även elever som flyttar 
från Ystads kommun och blir interkommunala elever. (Inför årskurs 7 måste vårdnadshavare 
göra en ny skolansökan, likt alla elever folkbokförda elever.)  

Interkommunala elever skolplaceras alltid efter elever folkbokförda i Ystads kommun.  

Interkommunala elever utan särskilda skäl antas utifrån följande prioriteringsordning: 

1. Barn som läsåret innan gått i förskolan i Ystads kommun (gäller inför förskoleklass). 
2. Elever som bor på kommungränsen. 
3. Lottning (om flera elever har samma förutsättningar) 
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12. GRUNDSÄRSKOLAN 
Grundsärskolan i Ystad bedriver sin verksamhet på grundskolorna Edvinshemsskolan (årkurs 1-
6) och Västerportskolan (årskurs 7-9). Eleverna kommer från kommunerna Skurup, Tomelilla 
och Ystad. Det finns samverkansavtal tecknade mellan vissa kommuner gällande elever i 
grundsärskolan. Vårdnadshavare till elever som har eller ska ha skolgång i grundsärskolan 
behöver inte göra ett digitalt skolönskemål via e-tjänsten.  

Om en elev flyttar till Ystads kommun och ansöker om skolgång i grundsärskolan görs en 
ansökan på blankett www.ystad.se/skolval.   

13. TIDIGARELAGD ELLER UPPSKJUTEN 
SKOLSTART 

Utgångspunkten är att ett barn ska gå i förskoleklass från höstterminen det år barnet fyller 6 år. 
Om barnets vårdnadshavare önskar får en huvudman erbjuda plats i förskoleklass till barn som är 
yngre, men det är inte en rättighet. Ett barn kan få tas emot i förskoleklassen redan höstterminen 
det kalenderår då barnet fyller fem år. En femåring i förskoleklass har inte skolplikt, men däremot 
en skyldighet att närvara och delta i utbildningen (7 kap. 11 § Skollagen) . 

I Ystads kommun kan en femåring antas i förskoleklass i mån av plats och om eleven bedöms ha 
förutsättningar för det. Beslutet tas av rektor i skola i samråd med rektor på förskola och med 
vårdnadshavare. Skolplaceringen är beroende av att det finns tillgängliga skolplatser på önskade 
skolor. Ansökan görs på blankett. Vårdnadshavare tar kontakt med kou@ystad.se för att få 
tillgång till blanketten. 

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år (7 kap. 10 § skollagen). 
Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det 
kalenderår då barnet fyller sju år. Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av Ystads kommun 
efter begäran av barnets vårdnadshavare.  

Utredning av om det finns särskilda skäl för barnet att fullgöra skolplikt görs först höstterminen 
det kalenderår då barnet fyller sju år.  

Särskilda skäl kan vara när ett barn inte är moget för skolgång eller om barnet är fött sent på året 
och har orienterat sig med barn födda ett år senare. Det kan vara barn med viss 
utvecklingsförsening eller andra psykiska utvecklingsstörningar eller barn som på grund av en tids 
sjukdom kommit efter i sin utveckling. Ytterligare ett exempel kan vara att ett barn har tillbringat 
kort tid i Sverige. 

Vårdnadshavare behöver ange skäl till varför barnet bör påbörja sin skolplikt ett år senare. Finns 
eventuella intyg från sjukvården ska de bifogas ansökan. Ansökan görs på blankett. 
Vårdnadshavare tar kontakt med kou@ystad.se för att få tillgång till blanketten. 

14. ATT ÖVERKLAGA BESLUT OM SKOLPLACERING 
Om en elev folkbokförd i Ystads kommun inte fått den önskade skolplaceringen kan det bero på 
att: 

1. en annan elev inte skulle få en skolplacering nära hemmet  
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2. placeringen skulle medföra organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för Ystads 
kommun 

Om vårdnadshavare fått beslut med avslag enligt punkt 1 kan hen överklaga till 
Förvaltningsrätten som laglighetsprövning. 

Om vårdnadshavare fått ett beslut med avslag enligt punkt 2 kan hen överklaga till Skolväsendets 
överklagandenämnd. 

14.1 Förvaltningsrätten  
Beslut om skolplacering i kommunal skola med stöd av närhetsprincipen enligt 9 kap. 15 § först 
stycket skollagen, 10 kap. 30 § första stycket skollagen eller 11 kap, 29 § första stycket skollagen 
kan inte överklagas i sak, vilket betyder att du inte kan överklaga själva placeringen. Ett sådant 
beslut kan bara överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap. 8 § kommunallagen. Genom 
laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt. 

https://www.ystad.se/kommun--politik/politik-och-paverkan/politik-paverkan-och-
demokrati/anslagstavla/    

Enligt 13 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 anges vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet 
grundas på.  

Beslut överklagas skriftligen och skickas direkt till: Förvaltningsrätten i Malmö, Box 4522, 203 20 
Malmö 

14.2 Skolväsendets överklagandenämnd 
Beslut om placering grundade på 9 kap. 15 § andra stycket, 10 kap. 30 § andra stycket eller  11 
kap, 29 § andra stycket kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd (28 kap 12 § 
skollagen). 

I överklagandet, som ska vara skriftligt, ska det anges vilket beslut det gäller och varför beslutet 
ska ändras och till vad.  

Överklagandet måste innehålla:  

• namn 
• personnummer 
• aktuella kontaktuppgifter: postadress, e-postadress och telefonnummer 
• annat som har betydelse för att domstolen ska kunna kontakta vårdnadshavaren 

Underteckna skrivelsen (om det finns två vårdnadshavare ska båda skriva under skrivelse). 

Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag vårdnadshavaren fick del av 
beslutet. Beslutet omprövas endast om kommun finner att beslutet är uppenbart oriktigt på 
grund av nya omständigheter eller annan anledning. 
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Ändrar kommunen inte beslutet så som vårdnadshavaren som klagande begär, skickas skrivelsen 
vidare till Skolväsendets överklagandenämnd med de beslut och handlingar som har betydelse för 
ärendet. 

Beslut överklagas skriftligen och skickas direkt till:  

Ystads kommun 

Kultur och utbildning  

271 80 YSTAD  

14.3 Överklagan interkommunala elever 
Om ansökan om skolplacering i Ystads kommun görs utifrån 9 kap. 13 §, 10 kap. 25 § och 11 
kap. 25 skollagen och avslag ges, kan detta beslut överklagas till Skolväsendets överklagannämnd 
(28 kap. 12 § skollagen) av elevens vårdnadshavare samt av elever som fyllt 16 år. Se information 
ovan gällande överklagan till Skolväsendets överklagandenämnd. 

Avslag kan annars överklagas genom laglighetsprövning till Förvaltningsrätten (10 kap. 8 § 
kommunallagen). Genom laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, inte om beslutet är 
lämpligt eller skäligt. Se information ovan i dokumentet gällande överklagan laglighetsprövning 
Förvaltningsrätten. 


