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Barn- och ungdomsnämnden

Skolval - Ansökningsförfarande, placeringsregler och
urvalskriterier
Ärendebeskrivning

I ärende 2020.191 BUN reviderades de placeringsregler och urvalskriterier som
ligger till grund för skolvalet. Revideringen genomfördes för att följa ny rättspraxis
inom området. 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.
Förvaltningens yttrande
Under skolvalet inför höstterminen 2021 tillämpades urvalskriterierna då 5 av
kommunens skolenheter fick fler ansökningar än antalet platser. Det totala antalet
folkbokförda elever i Alingsås kommun som berördes av Skolvalet inför höstterminen
2021 var ca 1 060 stycken.
Totalt upprättades 75 nekande beslut, varav 8 gällde utomkommunala elever, 23
gällde ansökan till förskoleklass och 52 gällde ansökan till Årskurs 7. Av dessa 75
valde 12 vårdnadshavare att överklaga det nekade beslutet och förvaltningen
skickade samtliga ärende vidare till Skolväsendets Överklagandenämnd.
Skolväsendets Överklagandenämnd har ännu inte återkommit med något svar
gällande de 12 överklaganden.
Förvaltningen föreslår att syskonförtur avseende F-6 ska revideras ner till att endast
gälla årskurs F-3. Bakgrunden till förslaget är att ca 60% av alla tillgängliga platser på
både Stadsskogen skola och Hemsjö skola upptogs av just syskonförtur. En följd av
syskonförtur för F-6 kan leda till att elever utan syskon i årskurserna F-6 i högre grad
får nekande beslut. Syskonförtur ger plats oavsett om eleven har en alternativ skola
mycket närmare folkbokföringsadressen, än vad en elev utan syskon kan ha.
Förvaltningen har i förslaget som ligger inför beslut gjort följande justeringar:


Syskontur har reviderats ner att endast gälla om eleven har syskon i årskurs
F-3 (tidigare F-6).

Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna de uppdaterade urval- och
placeringsreglerna för skolval.

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