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Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar riktlinjer för ansökan till och placering vid kommunal
skola i Ekerö kommun.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens riktlinjer syftar till att förtydliga vilka regler som gäller vid
ansökan, antagning och byte till skola samt att säkerställa en likvärdig och rättssäker
hantering av skolplaceringar.
Förslag till nya riktlinjer innehåller en förändring av tillämpningen av syskonförtur som
urvalsgrund vid placering på kommunal skola i Ekerö kommun. Syskonförtur ska inte
används som urval för att fastställa vilken skola en elev har en garanterad plats på
(reserverad skola). Vilken reserverad skola en elev har avgörs istället utifrån elevens
folkbokföringsadress eller om eleven har särskilda skäl utifrån individuella stödbehov.
Syskonförtur ska därför användas som urvalsgrund då det finns fler sökanden till en skola än
vad det finns platser. Förändringen innebär att kommunens handläggning förenklas avsevärt
och att kommunens förfarande bättre harmoniserar med skollagens krav på att alla barn har
rätt till en skolplacering nära hemmet.

Beslutsunderlag
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PM – Riktlinjer för ansökan till och placering vid en kommunal skola i Ekerö kommun

Ärendet
Alla barn som har en rätt till utbildning i Ekerö kommun erbjuds i samband med ansökan om
skola inför förskoleklassen en plats på en reserverad skola. Vilken skola som blir elevens
reserverade skola bestäms idag utifrån elevens folkbokföringsadress, om eleven har syskon i
årskurs 3 eller lägre det läsår barnet ska börja eller om eleven har särskilda behov att få gå
på en viss skola. Således sker ett urval vid avgörandet av vilken reserverad skola ett barn får.

Tjänsteutlåtande
2021-09-28
Kommunen har uppmärksammat ett antal omständigheter med att tillämpa syskonförtur vid
fastställandet av reserverad skola som föranleder behov att ändra befintliga riktlinjer.
Enligt skollagen och den tolkning som har gjorts av skollagen får inte principen om att en
elev har rätt till en skola nära hemmet (närhetsprincipen eller närhetsgarantin) åsidosättas
vid placering vid en skolenhet. Förvaltningen gör bedömningen att kommunens
urvalsprocess där syskonförtur används för att fastställa reserverad skola riskerar att stå i
strid med skollagens närhetsprincip. Genom att istället tillämpa syskonförtur i ett senare
urval förtydligas att närhetsprincipen tillämpas först.
Vidare stödjer inte kommunens IT-stöd för handläggning av skolansökningar möjligheten att
få fram en lista med syskon vid fastställandet av reserverad skola. En sådan måste finnas
innan själva skolansökningsperioden inleds. Därmed försvåras handläggningen av
skolansökningar avsevärt. Förvaltningen har också uppmärksammat att vårdnadshavare har
varit missnöjda med att få reserverad skola på grund av syskonförtur eftersom de hellre
önskat skola utifrån folkbokföringsadress. En sådan situation uppstår när de har flyttat till ett
område och önskar att det yngre syskonet ska gå på områdesskolan men istället får en
reserverad plats på skolan där syskonet går, och därmed riskerar att inte få plats på
områdesskolan.
Mot bakgrund av ovanstående gör Barn- och utbildningsförvaltningen den sammantagna
bedömning att syskonförtur som urvalsgrund bör ändras så att den tydligare tillämpas först
efter barn boende i upptagningsområdet (folkbokföringsadress).
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