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vårdare med ett eller fler barn före syskonförtur
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Grundskolenämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Svar på förslag enligt Malmöinitiativet

Grundskolenämnden tackar för förslaget som har inkommit via Malmöintiativet gällande
förtur till skolplacering samt barnomsorg för ensamstående vårdnadshavare.
När grundskolenämnden placerar elever i grundskolor i Malmö, görs detta utifrån skollagen
och grundskolenämndens riktlinjer för skolplacering.
Om skolplacering anger skollagen i 9 kap 15 § och 10 kap 30 § att kommunen ska placera en
elev i möjligaste mån utifrån elevens vårdnadshavares önskemål, om det inte är så att detta
kan medföra att en annan elevs rätt till en skola nära hemma åsidosätts. Det framgår även att
kommunen har rätt att frångå en vårdnadshavares önskemål om det skulle uppstå
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.
Grundskolenämnden har i grundskolenämndens riktlinjer för skolplacering (senast
reviderade 19 november 2019) angett turordningen för skolplaceringar i Malmö stad. Syftet
med dessa riktlinjer är att främja vårdnadshavares möjlighet att lämna önskemål om
skolplacering samt säkerställa en likvärdig och rättvis hantering av skolplaceringar.
Riktlinjerna avser placering i förskoleklass, placering i grundskola årskurs 1-9 av barn som
inte är skolplacerade i Malmö stad samt placering av barn vars vårdnadshavare önskar byte
av skola.
Malmö stads och grundskolenämnden strävar i första hand efter att alla vårdnadshavares
aktiva önskemål ska beaktas i så stor utsträckning som möjligt. Däremot kan en elev inte
beredas plats vid en önskas skolenhet om det skulle medför att en annan elevs berättigade
krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts.
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Om antalet sökande till en skola är mindre än antalet tillgängliga skolplatser så bereds alla
elever plats på skolan utifrån vårdnadshavarnas önskemål. Om antalet sökande är större än
antalet platser som kan erbjudas vid en skola så görs urval enligt turordningen:
1.Elever med skyddade personuppgifter boende i Malmö stad
2. Syskonförtur
3. Relativ närhet
I mån av plats efter att nämnda grupper antagits får följande grupper placeras:
4. Önskemål om tidigare skolstart,
5. Elever som ej är boende i Malmö stad.
Du nämner i ditt förslag att ensamstående vårdnadshavare är en utsatt och mer belastad
grupp än de flesta andra. Du har även angivit skäl för detta och varför gruppen
ensamstående vårdnadshavare borde utgöra ett av grundskolenämndens urvalskriterier vid
skolplaceringar. Du har även framfört att ett sådant urval bör prioriteras före syskonförtur.
Skollagen anger inte några närmare bestämmelser om hur urvalet vid skolplacering ska gå till.
Kommunerna har därför givits en relativt stor frihet att bestämma vilka urvalskriterier som
ska tillämpas i de fall det finns fler sökande än platser. Dock är ett grundläggande krav att
urvalet sker på ett objektivt, sakligt och icke-diskriminerande sätt och med hänsyn tagen till
vad som sammantaget är bäst för samtliga inblandade elever. Detta är något som framgår ur
Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2015 ref. 50.
Skolväsendets överklagandenämnd som prövar överklagande skolplaceringsbeslut
konstaterar också att kommunerna har en viss frihet att bestämma vilka kriterier som ska
ligga till grund för prioriteringen. Malmö stads nuvarande riktlinjer har bedömts vara
förenliga med nuvarande lagstiftning, vilket framgår av överklagade skolplaceringsbeslut som
skolväsendets överklagandenämnd har avgjort.
Grundskolenämnden bedömer att det saknas koppling mellan urvalet ensamstående
vårdnadshavare och de ramar som skollagen ställer upp avseende vilka avsteg kommunen får
göra från en vårdnadshavares önskemål och en elevs rätt till en skola nära hemmet. Detta
styrks också av beslut från Skolväsendets överklagandenämnd som berör urvalskriterier vid
skolplacering. Denna brist på saklighet gör att grundskolenämnden inte anser det aktuellt att
införa denna urvalsgrund.
För de vårdnadshavare som inte fått en skola de önskat erbjuder grundskolenämnden
vårdnadshavare möjligheten att två gånger per läsår ansöka om skolbyte till nästkommande
termin under den så kallade fasta skolbytesperioden. Grundskolenämnden erbjuder även
vårdnadshavare, som flyttar inom Malmö under pågående läsår och där eleven går på en
kommunal skola i Malmö, möjligheten att ansöka om skolbyte vid flytt inom Malmö. Vid ett
beviljande av en ansökan om skolbyte vid flytt inom Malmö, så sker flytten till den nya
kommunala skolan under pågående läsår.
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