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Om du inte är nöjd med beslutet om skolplacering 

Du kan överklaga ett beslut om skolplacering om du tror att utbildningsavdelningen inte 

har följt regler för skolplacering. 

Om du tror att placeringen är korrekt men om du inte är nöjd med utfallet kan du önska 

ett skolbyte. 

Information om på vilken grund ett skolplaceringsplaceringsbeslut har tagits kan du få 

av rektorn vid den skola där eleven har placerats. 

 

När kan man överklaga? 

Du kan överklaga beslutet om kommunen väljer att placera ditt barn på en annan 

skola än den du önskat av ekonomiska eller organisatoriska skäl. Kommunen 

har (enligt Skollagen 9 kap. 15 § andra stycket, 10 kap. 30 § andra stycket) rätt 

att frångå vårdnadshavarens önskemål om placering om den önskade 

placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter för kommunen. 

 

Beslutet kan överklagas enligt Skollagens 28 kap 12 §. 

Du kan överklaga beslutet hos Skolväsendets överklagandenämnd. Du har tre veckor på 

dig att överklaga. De tre veckorna börjar gälla från den dagen då du fick beslutet.  
 

 

När kan man inte överklaga? 

Du kan inte överklaga placeringen om kommunen har placerat ditt barn på en 

viss skola utifrån den så kallade närhetsprincipen. Då kan du inte överklaga 

placeringen i sig, utan enbart om beslutet har kommit till i laga ordning (så 

kallad laglighetsprövning). 

Genom laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, inte om beslutet är 

lämpligt eller skäligt. 

 

Enligt 10 kap. 8 § kommunallagen ska ett överklagat beslut upphävas om 

• det inte tillkommit i laga ordning 

• beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen 

• det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 

• beslutet strider mot lag eller annan författning. 
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Hur gör man för att överklaga? 

För att överklaga måste du skriva ett brev eller ett mejl. 

 

Brevet måste innehålla: 

• Namn på vilket beslut du vill överklaga 

• Datum för beslutet  

• Vilken ändring du begär 

• Elevens namn, personnummer och adress 

• Ditt telefonnummer till hemmet, mobil och arbete (så att nämnden kan kontakta 

dig)  

• Din e-postadress (så att nämnden kan kontakta dig) 

 

 

Överklagandet ska ha inkommit till utbildningsavdelningen inom tre 

veckor efter att du fick del av beslutet. 

 

Oavsett på vilken grund som du överklagar så skickar du ditt skriftliga 

överklagande till vellinge.kommun@vellinge.se, eller med post till 

 

Utbildningsavdelningen 

Vellinge kommun 

235 81 Vellinge 

 

 

 

 


