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§ 62 2019.211 BUN

Principer för skolval och placering - revidering och förtydligande
Ärendebeskrivning
2019-06-11 antog BUN uppdaterade principer för skolval och placering vid skolenhet. Utifrån
rättspraxis under sommaren 2019 behöver gällande principer för skolval revideras ytterligare
innan skolvalsprocessen påbörjas under hösten. För att kommunen ska följa grundläggande
krav på förutsägbarhet och rättssäkerhet behöver principer och urvalskriterier vara fastställda
innan ansökningsperioden påbörjas. Regelverket får inte heller justeras under pågående
process.

Beredning
Varje kommun behöver besluta om kriterier för att klargöra hur antagning sker när det finns
fler sökande än lediga platser dvs platsbrist på en skola. Om en skolenhet blir full ska
samtliga inkomna ansökningar behandlas likvärdigt utifrån urvalskriterierna. I första hand ska
elever alltid erbjudas placering på den skola som vårdnadshavarna önskar att eleven ska gå
i.
För att följa rättspraxis har följande förändringar gjorts i det antagna regelverket;
 Ytterligare förtydligande kring urvalskriteriet Barn/elever i behov av särskilt stöd. För
att en elev ska bli placerad med anledning av kriteriet i behov av särskilt stöd krävs
utredning av berörda rektorer (förskola/skola) och Barn- och elevhälsoteam. Underlag
måste peka på att skolgången inte kan fullgöras på ett likvärdigt sätt för eleven, på en
annan skolenhet. I behov av särskilt stöd innefattar exempelvis inte var kompisarna
går i skolan. Komplettering har gjorts för att belysa hur vårdnadshavare kan initiera
en sådan utredning, samt förtydligande att utredningen måste initieras innan
skolvalsansökningarna startar den 15 november.
 Rangordningen har förtydligats genom att ge varje urvalskriterium en egen
rangordning till skillnad från tidigare nivåer.
 Urvalskriteriet att kunna erbjuda nyanlända elever förtur har avskaffats då rättspraxis
menar att urvalskriteriet saknar saklig grund.
 Möjlighet att ansöka till 3 skolenheter införs. Enligt rättspraxis definieras inte antalet
val som en vårdnadshavare kan göra i Skollagen. Enligt Överklagandenämnden ska
kommunen därmed erbjuda fler val för vårdnadshavare.
 Lottning införs som ett urvalskriterium om det förekommer fall där avståndet i relativ
närhet inte går att särskilja mellan berörda elever (exakt lika långt till en alternativ
skolenhet nära hemmet).
 Urval- och placeringsreglerna innehåller nu mer information riktat till vårdnadshavare.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till barn- och ungdomsnämnden för beslut:
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna de uppdaterade urval- och
placeringsreglerna för skolval.
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