Grundskolenämnden 2020-08-25
Nämndinitiativ: Angående harmoniserade regler vid skolbyte
Det fria skolvalet är en av Sveriges största frihetsreformer och är här för att stanna. Med rätt
förutsättningar och information kan elever och vårdnadshavare göra kloka val och på så sätt är
det fria skolvalet ett viktigt verktyg för att minska skolsegregation och utanförskap. Sedan 2018
har Malmö ett aktivt skolval som har ersatt de tidigare upptagningsområdena. Även om en
övervägande majoritet av stadens vårdnadshavare deltar i skolvalet och även får sitt
förstahandsval tillgodosett, så har skolvalet stött på kritik. Det är således naturligt att staden
ständigt utvecklar hur antagningsprinciperna ska se ut för att möta de förväntningar som finns
hos elever och vårdnadshavare. Inför skolvalet 2020 presenterades en välkommen förändring att
om att vårdnadshavare nu kunde göra minst ett val och maximalt sju. Vilket kraftigt ökande
sannolikheten att få någon av sina valda skolor. Vid sidan av skolvalet som enbart berör
förskoleklass och årskurs 7 så finns det fasta skolbytesperioder för vårdnadshavare som ingår i
skolvalet, för vårdnadshavare som önskar skolbyte inom Malmö och skolplats för nyinflyttad.
Det är här som mycket av missnöjet har sin grogrund. Efter att ha tagit del av de riktlinjer som
gäller för skolbyte så framgår det med all önskvärd tydlighet att det finns ett antal problem och en
frustation bland vissa kommuninvånare som grundskoleförvaltningen behöver hantera. För även
om nästan alla får något av sina önskade val, så finns en del kommuninvånare som upplever att
reglerna inte tar tillräckligt stor hänsyn till möjligheten att ansöka om skolbyte i tid,
vårdnadshavare som ansöker om skolbyte som inte får sina val tillgodosedda och nyinflyttade
föräldrar som uppgivet försöker få kämpa för sina barns rätt att få gå i en skola nära hemmet.
Ett problem som uppstår är bland annat att staden har olika ansökningsperioder vid skolbyte
inför höstterminen för vårdnadshavare som ingår i skolvalet som meddelas besked i början av
juni och andra ansökningsperioder för skolbyte vid flytt inom Malmö, samt skolplats för
nyinflyttad som får besked under juli månad. Det finns därför all anledning att harmonisera
dessa regler så att alla elever ges lika förutsättningar att få byta skola. Vid sidan av detta så är det
viktigt att nämndens ledamöter regelbundet får information om skolbyte för att kunna ta ansvar
och fatta nya beslut som rör det aktiva skolvalet och stadens skolbytesperioder.
Grundskolenämndens arbetsutskott får idag information om ansökan om fullgörande av skolplikt
på annat sätt, samt anmälan av yttranden till och beslut från tillsynsmyndigheter och
vitesföreläggande av vårdnadshavare. På samma sätt bör nämnden få information vid ansökan
om skolbyte.

Med anledning av ovanstående så föreslår jag grundskolenämnden besluta:
att ge grundskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag för hur riktlinjerna avseende skolbyte
för vårdnadshavare som ingår i skolvalet, ansökan om flytt inom Malmö, samt skolplats som
nyinflyttad kan harmonieras
att grundskolenämndens arbetsutskott regelbundet och skriftligen får sammanställd information
vid ansökan om skolbyte
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