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Barn- och ungdomsnämnden

Principer för skolval och placering - revidering och
förtydligande
Ärendebeskrivning
Inför läsåret 2018/2019 reviderades skolvalet i Alingsås kommun i ärende 2017.482 BUN.
Översynen gjordes dels för att digitalisera skolvalsprocessen och öka e-förvaltning enligt
flerårsstrategin, dels på grund av skollagens bestämmelser och gällande rättspraxis.
Förvaltningen har utvärderat skolvalet inför läsår 2018/2019 och utifrån erfarenheterna det
senaste året föreslås förtydligade placeringskriterier och urvalskriterier inför framtida skolval.
Ny lagstiftning förslås träda i kraft 1 juli 2018, som barn- och ungdomsnämnden även måste
föra in i regelverket.
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. Inför läsåret 2018/2019 infördes
istället begreppet relativ närhet som ett av urvalskriterierna för att avgöra vilka elever som
ska ges plats på en skolenhet med platsbrist.
Utöver behovet av att förtydliga befintliga urvalskriterier har även regeringen beslutat om en
proposition 2017/2018:182 Samling för skola, som påverkar skolvalsprocessen. Syftet är
bland annat att kommunerna ska arbeta för en bättre och mer likvärdig skola. Beslutet
innebär bland annat att regeringen nu går vidare med fler av de förslag som
Skolkommissionen lämnade i sitt slutbetänkande under fjolåret. Tanken är att merparten av
de nya reglerna ska träda i kraft redan nu i sommar, den 1 juli 2018. Det är en hel del förslag
som regeringen går vidare med, bland annat: Huvudmän för förskoleklass, grundskola och
gymnasieskola ska aktivt verka för en allsidig social sammansättning av elever på sina
skolenheter.
En särskild utredare ska tillsätts med uppdrag att se över hur närhetsprincipen vid placering
på kommunala skolor kan förändras, i syfte att möjliggöra en större flexibilitet för kommuner i
hur de organiserar sitt skolväsende och därmed få ett mer effektivt verktyg att motverka
skolsegregation.
I väntan på sådan utredning ska barn- och ungdomsnämnden fatta beslut om att integration
av nyanlända elever står över relativa närhetsprincipen. Detta innebär att skolenheter ska
kunna erbjuda plats till nyanlända elever, även om skolenheten är full i övrigt.

Förvaltningen har tagit fram förslag till förtydliganden och förändringar enligt följande:
Förändringar gjorda i urval och placeringsreglerna för placering på skolenhet











Infört en rangordning i urvalskriterierna
Förtydligat att alla elever erbjuds en placering nära hemmet
Definierat skollagens definition ”nära hemmet”
Förtydligat hur elever med skyddad identitet hanteras vid skolval
Förtydligat Proposition 2017/2018:182 Samling för skolan betydelse för hanteringen
av nyanlända elever
Förtydligat hur relativ närhet beräknas
Förtydligat vikten av korrekt folkbokföringsadress, utgångspunkt i folkbokföringslagen
Förtydligat skolvalets potentiella inverkan på skolskjuts
Förtydligat att kö inte tillämpas.
Förtydligat kriteriet för syskonförtur

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att införa nya justerade principer för skolval och
antagning till skolenhet vid platsbrist till kommunens grundskolor

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.
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