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Överklaga skolvalet 
 
Att man inte fått önskad skolplacering kan bero på tre olika situationer:  

1. Att en annan elev inte skulle få en skolplacering nära hemmet.  
Skollagen 9 kap. 15 § 1 stycket, 10 kap 30 § 1 stycket, 11 kap 29 § 1 
stycket 

2. Placeringen skulle medföra organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter för kommunen (ex. skolan är full). 
Skollagen 9 kap. 15 § 2 stycket, 10 kap 30 § 2 stycket, 11 kap 29 § 2 
stycket  

3. Att eleven inte kan placeras på den önskade skolenheten med 
hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.  
Skollagen 9 kap. 15 § 2 stycket, 10 kap 30 § 2 stycket, 11 kap 29 § 2 
stycket 

 
Om du är missnöjd med skolplacering kan detta beslut överklagas och prövat. Detta 
görs skriftligt och i överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas och varför. 
Överklagandet ska även innehålla kontaktuppgifter.  
 
Beslut enligt punkt 1  
Detta hanteras av Förvaltningsrätten i Uppsala enligt reglerna om laglighetsprövning. 
Om du vill överklaga ett beslut enligt punkt 1 ska överklagandet skickas direkt till: 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
Box 1853 
751 48 Uppsala 
 
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag då det justerade 
protokollet från Utbildningsnämndens protokoll anslagits på kommunens officiella 
anslagstavla.  
 
Beslut enligt punkt 2 och 3  
Dessa hanteras av Skolväsendets överklagandenämnd. Om du vill överklaga ett 
beslut enligt punkt 2 eller 3 ska överklagandet skickas till: 
Utbildningskontoret 
Knivsta kommun 
741 75 Knivsta.  
Överklagandet ska vara ställt till Skolväsendets överklagandenämnd. 
 
Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från att ni fick del av beslutet. 
Kommunen tar ställning till om överklagandet inkommit i rätt tid och om det finns skäl 
att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras skickas ärendet vidare av 
Utbildningskontoret i Knivsta kommun till Skolväsendets överklagandenämnd. 
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