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Överklagandehänvisning – bilaga till beslut  
  

Hur man överklagar ett beslut    
  
Om du/ni inte är nöjda med beslutet kan du/ni skriftligen överklaga det hos Skolväsendets 
överklagandenämnd.  
  
Tala om vilken ändring du/ni vill ha och varför du/ni anser att beslutet skall ändras.   
Skicka också med kopia av beslutsmeddelandet och annat du/ni anser ha betydelse för ärendet. 
Skrivelsen skall vara undertecknad och innehålla uppgifter om namn, personnummer, 
postadress och telefon.  
  
Skrivelsen ska vara ställd till Skolväsendets överklagandenämnd men skickas eller lämnas in 
till:  
Katrineholms kommun  
Bildningsnämnden  
641 80 Katrineholm   
  
senast inom tre veckor från den dag du/ni fick del av beslutet.   
  
Har ditt/ert överklagande kommit in i rätt tid och beslutet inte ändras på det sätt du/ni begärt, 
kommer det att skickas vidare till Skolväsendets överklagandenämnd.  
  
Behöver du/ni ytterligare upplysningar om hur man överklagar kan du/ni vända dig/er till den 
som handlägger ditt/ert ärende.  
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Skollagen 9 kap 15 § (Förskoleklass)   
15 §   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 berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet 
åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.  
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.  
15 a §   En elev som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där om inte något annat följer av 15 § 
andra stycket. Lag (2017:1115).  
  
Skollagen 10 kap 30§ (grundskola 1-9)  
30 §   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 berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet 
åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola.  
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om  
   1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, 

eller  
   2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.  
Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.  
  
Skollagen 11 kap. 29§ (särskola)  
29 §   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 berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet 
åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundsärskola.  
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om  
   1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, 

eller  
   2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.  
Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.  
  
Beslut av en kommun eller en region som kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd   
Skollag 28 kap  
6 § placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavare önskar enligt 9 kap. 15 § andra stycket, 10 kap. 30 § andra 
stycket eller 11 kap. 29 § andra stycket.  
  
 


