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Barn- och
utbildningsnämnden

Yttrande över motion om obligatoriskt skolval
Förslag till beslut
Barn- utbildningsnämnden avstår från att ta ställning till motionen innan den
statliga Skolkommissionens slutbetänkande presenteras i januari 2017.

Ärendebeskrivning
Niklas Frykman (L) yrkade i en motion till Kommunfullmäktige den 7 juni 2016 att
Barn- och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd får i uppdrag att utreda
och införa obligatoriskt skolval från förskoleklass i Eskilstuna kommun.
Motionen remitterades den 16 juni 2016 till kommunstyrelsen för beredning och
Barn- och utbildningsnämnden och Torshälla Stads nämnd för yttrande.
Redan idag finns i Eskilstuna kommun ett fritt skolval i mån av plats.
Skolval genomförs årligen inför förskoleklass och årskurs 7 och vårdandshavare
kan dessutom kontinuerligt ansöka om att få byta skola.
Alla elever i Eskilstuna kommun har en plats på en anvisad skola inom ett
upptagningsområde. De eventuella lediga platser som blir kvar på en skola efter det
att alla elever inom skolans upptagningsområde fått skolplats, fördelas utifrån
närhetsprincip (tidigare gällde lottning vid fördelning av lediga platser).
Då vi de senaste åren fått allt större elevkullar till våra skolor har möjligheten för
vårdnadshavare att utnyttja det fria skolvalet blivit mer begränsat.
Några skolor som till exempel Lundbyskolan, Djurgårdsskolan och Faktoriet har de
senaste åren haft ett betydligt högre söktryck än vad det finns platser.
En ökad valfrihet medför ett ökat behov av att bygga ut populära skolor. Skolors
popularitet växlar även mellan åren och det är därför svårt att utreda vilka
kostnader det skulle medföra om fler vårdnadshavare skulle ges plats på den skola
det valt i första hand.
2015 års skolkommission lämnade våren 2016 i delbetänkande Samling för skolan,
olika aspekter av det fria skolvalet. Bland annat föreslås skolval göras obligatoriskt
för vårdnadshavarna.
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Samtidigt föreslås som åtgärd mot skolsegregation en styrande fördelning av
nyanlända mellan skolor, bostadsområden och kommuner samt krav på
kommunerna att bilda klasser med en bred social sammansättning.
Skolkommissionen förväntas lämna sitt slutbetänkande i januari 2017 och först då
kan vi bedöma om eventuella förändringar i lagstiftningen kommer att bli aktuella.
Barn- och utbildningsförvaltningen anser därför att vi inte ska utreda frågan innan
de ramar vi har att förhålla oss till ställs upp.
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Motion

Obligatoriskt skolval
Liberalerna anser att möjligheten för elever och föräldrar tillsammans kunna välja skola är mycket
viktig. Barn är olika och skolor är olika och man måste kunna ha möjlighet att välja den som passar
bäst. Föräldrarna vet vad som är bäst för deras barn, bättre än politiker och byråkrater.
Den ökande segregationen i samhället har gjort att det fria skolvalet har kommit under attack. Det
anses bidra till segregationen då föräldrar med utbildning och god socioekonomisk ställning i högre
grad både väljer och väljer bort skolor åt sina barn. Men skulle skolvalet avskaffas skulle detta
istället förstärka boendesegregationen då man blir hänvisad till den skola i vars upptagningsområde
man bor. Det skulle snarast förvärra skolsegregationen.
Att föräldrar med svag socioekonomisk ställning i lägre grad väljer skola är ett verkligt problem. Vi
kan inte förutsätta att elever som bor i utsatta, segregerade områden ska gå i de skolor som ligger i
området, oftast även de segregerade. Bostadssegregation leder till skolsegregation.
Liberalernas lösning är att alla väljer skola – redan från förskoleklass. Skolvalet görs obligatoriskt.
Detta har prövats framgångsrikt i till exempel Nacka kommun och är också en av de åtgärder som
nämns i den statliga skolkommissionens rapport.
Detta ställer krav på kommunen. Det krävs en ökad transparens om de olika alternativen.
Kommunens information måste vara tydlig och lättillgänglig och finnas på relevanta språk.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:


Att barn- och utbildningsnämnden och Torshälla stads nämnd får i uppdrag att utreda och
införa obligatoriskt skolval från förskoleklass i Eskilstuna kommun.

För Liberalerna

Niklas Frykman
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