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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.
Om det vid önskemål om byte till en skola finns fler sökanden än platser måste ett urval
göras. Samma prioriteringsordning har då tillämpats vid byte som vid ansökan till skola inför
förskoleklass vilket har visats sig problematiskt. Därför föreslås att specifika urvalsgrunder
ska tillämpas vid byte av skola där urvalsgrund relativ närhet inte längre ska tillämpas utan
istället lottning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – revidering av riktlinjer för ansökan till och placering vid kommunal skola i
Ekerö kommun, 2021-11-19
PM- Riktlinjer för ansökan till och placering vid en kommunal skola i Ekerö kommun

Ärendet
Om en elev i Ekerö kommun önskar byta skola under året ska en ansökan göras till
förvaltningen. Finns det plats på önskad skola fördelas platsen enligt önskemål. Finns ingen
ledig plats kan vårdnadshavaren välja att ställa barnet i ”kö” till skolan. Uppstår sedan en
ledig plats fördelas den enligt de urvalsgrunder som finns angivna i kommunens riktlinjer.
Detta förfarande tillämpas även i de fall en elev ska flytta till Ekerö (inflytt) och det inte finns
plats för eleven på den önskade skolan.
Behov har nu framkommit om att förtydliga prioriteringsordningen för urvalsgrunderna vid
byte och inflytt. Anledningen är att relativ närhet inte är lämplig som urvalsgrund i dessa fall.
Vid relativ närhet mäts avståndet från elevens folkbokföringsadress till den reserverade
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skolan (alternativa skolan) samt avståndet till den sökta skolan. Exempel: Om elev (1) har
500 meter till sin alternativa skola och 800 meter till den sökta skolan får eleven -300 som
relativt värde (500 - 800 = -300) Elev (2) har 1000 meter till alternativ skola och 900 meter till
sökt skola får eleven 100 som relativt värde (1000 – 900 = 100) Elev (2) får platsen eftersom
denne elev förlorar mest på att inte få platsen på den sökta skolan. Detta förfarande
fungerar inför valet till förskoleklass men inte när det handlar om byte eftersom det inte blir
tydligt vilken alternativ skola eleverna har.
Exempel: Elev A och B söker samma skola och det finns en plats att fördela. Elev A bor i
upptagningsområdet för den sökta skolan, men går på en annan skola i kommunen, och elev
B ska flytta till området men går på en skola utanför kommunen. Alternativ skola skulle
kunna vara den näst närmaste skolan för elev A, men det kan vara en skola eleven inte vill gå
på eller som inte har ledig plats. Alternativ skola för elev B kan inte vara den nuvarande
skolan men möjligen den näst närmaste skolan i förhållande till önskad skola. Men även den
skolan kan vara en skola som inte har plats eller som eleven inte vill gå på.
Ett grundläggande krav vid fördelning av platser till en skola är att urvalet sker på ett
objektivt, rättssäkert och förutsägbart sätt. Förvaltningen ställer sig tveksam till om
tillämpningen av relativ närhet vid byte av skola enligt exemplet uppfyller dessa
grundläggande krav. Förvaltningen anser därför att relativ närhet som urvalsgrund i
samband med byte bör tas bort och istället ersättas med lottning, så att prioritering sker
enligt följande:
1. Barn i behov av särskilt stöd av pedagogisk eller social karaktär som har behov att placeras
vid en viss skolenhet.
2. Barn boende i skolupptagningsområdet.
3. Lottning.
4. Barn folkbokförda i annan kommun.

När två eller fler elever har samma förtur till en skola är lottning som urvalsgrund i andra
eller tredje hand ett förfarande som tillämpas av flera kommuner. Lottning har godkänts av
Skolväsendets överklagandenämnd som urvalsgrund i andra eller tredje hand. Vid lottning
följs den rutin som upprättats av barn- och utbildningsförvaltningen.
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