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Dnr KS 2020/153

§ 94

Svar på motion från Alexandra Anstrell (M)
om aktivt skolval i Haninge

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Alexandra Anstrell (M) föreslår i rubricerad motion att grund- och
förskolenämnden ges i uppdrag att införa ett aktivt val av skola för
att stimulera elever till att välja den som passar dem bäst samt
arbeta fram riktlinjer för kommunens tillämpning av skollagens
regler för placering av elever i förskoleklass och grundskola.
Motionen har remitterats till grund- och förskolenämnden som i sitt
yttrande hänvisar till ett uppdrag som gavs till
utbildningsförvaltningen 2017-05-24, § 94, om att utreda hur ett
aktivt skolval i Haninge kan utformas. Utbildningsförvaltningen
definierar begreppet aktivt skolval som val av skola genom en aktiv
handling från vårdnadshavarens sida.
Utgångspunkten vid fördelning av elever på skolenheter är
vårdnadshavares önskemål, vårdnadshavarens rätt att önska
skolenhet för sitt barn i förskoleklass respektive grundskola
regleras i skollagen. En kommun kan inte införa ett tvingande
skolval, däremot kan kommunen reglera vad som händer om ett
aktivt val inte görs. I Haninge kommun finns riktlinjer för placering
vid en skolenhet (skolval) som tillämpas om antalet sökande
överstiger antalet platser på en skola. I riktlinjerna framgår att
Haninge kommun är indelat i upptagningsområden och att varje
elev tillhör en skola i närområdet. Denna princip har flera fördelar
och bidrar till en tydlig process.
Om en skola har platser kvar efter att ha tagit emot eleverna från
det egna upptagningsområdet ska ett urval göras. Urval görs om
antalet elever som önskat skolan och inte tillhör skolans
upptagningsområde överstiger antalet tillgängliga platser på
skolenheten.
När riktlinjerna för placering vid skolenhet infördes 2011 kunde de
flesta skolval tillgodoses. Idag är det svårare att tillgodose alla
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skolval och utbildningsförvaltningen planerar därför att se över och
uppdatera riktlinjerna. I översynens omvärldsbevakning planerar
grund- och förskolenämnden att studera hur andra kommuner
arbetar med skolvalet. Nämnden arbetar med en översyn om det går
att underlätta och effektivisera processen av val av skola genom att
se över de administrativa stödsystemen.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndens yttrande
och föreslår att motionen anses besvarad.
Underlag för beslut

- Motionen
- Grund- och förskolenämndens beslut 2021-04-01, § 7
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag samt Moderaternas yrkande
om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck, Alexandra
Anstrell - samtliga (M) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
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För verkställighet:
För kännedom: motionären, GFN
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