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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dnr BUN 2020/147

§ 78 Rangordnade önskemål till förskoleklass
och årskurs 7 i Höörs kommun samt
skolplaceringsprinciper
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
1. Införa rangordnade önskemål samt urvalskriterier för skolplacering enligt den relativa
närhetsprincipen till förskoleklass och årskurs 7 samt vid skolbyten.
2. Fastställa skolplaceringsprinciper för förskoleklassen och grundskolan i enlighet med
förslag, ”Skolplaceringsprinciper för förskoleklassen och grundskolan”, daterad 2020-0824.
3. Förändringarna börjar gälla med start läsår 2021/2022.

Ärendebeskrivning
Nuläge
Hösten det år barnet fyller 6 år föreligger skolplikt för start i förskoleklass. Det finns redan
idag möjlighet för vårdnadshavare att välja vilken skola man önskar. Ansökan sker också
om plats i fritidshem. Idag sker skolval även inför årskurs 7, eftersom flertalet skolor både
kommunala och fristående inom Höörs kommun har verksamhet F-6. Skolvalet görs på
våren i januari-mars. Närmare 30% av eleverna i grundskolans årskullar väljer fristående
skolor alternativt andra kommuner. Fristående skolor tillämpar egna fastställda
urvalskriterier (som godkänts av Skolinspektionen) om antalet sökande är större än
antalet platser. För kommunala skolor i Höörs kommun finns fastställda
upptagningsområden, framtagna utifrån skolskjutsorganisationen. Dessutom kan
vårdnadshavare ändå välja en annan kommunal skolenhet, dock föreligger då inte rätten
till skolskjuts. De kommunala skolorna organiserar sin verksamhet utifrån antalet
sökande. Någon begränsning av antalet elevplatser vid de olika kommunala skolorna
tillämpas inte. Elevantalet i klasserna utgår från att alla sökande till respektive skolenhet
tas emot. Det leder till att antalet elever per klass i vissa kommunala skolor är lägre än
den budgeterade resurstilldelningen. I praktiken innebär det högre personalkostnader
liksom att det behövs fler klassrum än om man skulle ha gjort en lokalmässig
resursoptimering, med andra ord tagit emot elever i förhållande till befintliga lokaler.
Förändring
För att bidra till en god ekonomisk hushållning finns det behov av att fastställa antalet
maximalt tillgängliga platser inför antagning till förskoleklass samt årskurs 7, varje läsår,
vid de kommunala skolenheterna. Kommunen har alltid skyldighet att anvisa skolpliktiga
barn skolplats men kan på sikt genom den föreslagna förändringen minimera ett utökat
lokalbehov.
Justerande
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Forts. §78
Sektorledningen har kontaktat och tagit del av flera kommuners handläggning och
erfarenheter av rangordnade önskemål och skolplaceringsprinciper som alla grundar sig
på den så kallade relativa närhetsprincipen.
I de fall en skola har fler sökande än platser behöver kommunen fatta beslut kring vilka
elever som har företräde till platserna. Antal platser vid skolenheterna bör fastställas av
Barn- och utbildningsnämnden. Processen med ansökan och skolplaceringen till
förskoleklass och årskurs 7 bör genomföras under vårterminen före läsårsstart. Under
pågående läsår föreslås vårdnadshavarna ges möjlighet att lämna önskemål om byte, där
urval sker enligt samma skolplaceringsprinciper, förutsatt att ledig plats finns.
Genom införande av rangordnade önskemål av skolenhet (där både kommunala och
fristående skolor kan finnas bland valen) kan matchning ske av vårdnadshavarnas
önskemål mot tillgängliga platser på skolorna. I andra kommuner som infört rangordnade
skolönskemål får drygt 90 procent plats på den skola som önskas i första hand.
Sektorn föreslår skolplaceringsprinciper inkluderat urvalskriterier enligt bilaga i ärendet.
Ekonomiska effekter
En resursoptimering som kommunövergripande leder till en minskad klassorganisation
med en klass innebär läsårsvisa kostnadsminskningar för personal och lokaler.
Kostnadsminskningen varierar för olika årskurser, utifrån lagstadgad undervisningstid.
Helårseffekten beräknas därmed ge en minskad kostnad som idag varierar mellan 430 tkr
och 1270 tkr för varje klass som inte kommer till stånd. Befolkningsutvecklingen i Höörs
kommun genererar inflyttning som kontinuerligt ställer krav på att tillhandahålla
skolplatser vilket gör att det inte är sannolikt att antalet klasser kan bli färre totalt sett i
kommunen varje nytt läsår. Dock bör det över tid kunna generera effekter vartannat eller
vart tredje år när systemet blir helt implementerat. Grundskolan omfattar tio årskullar.
Effekt vartannat år ger då en mindre kostnad motsvarande fem klasser, vart tredje år
motsvarande 3,3 klasser.
För en rättssäker handläggning utifrån föreslagna skolplaceringsprinciper finns behov av
digitala systemmoduler kopplade till elevregister, folkbokföringsregister och
skolskjutshandläggning med digitala kartfunktioner samt fastighetsregister för
avståndsmätning tillsammans med e-tjänst för vårdnadshavarnas önskemål om
skolplacering samt antagning.
Klassrummens ventilationskapacitet varierar i skolbyggnaderna och påverkar de årliga
besluten för maximalt tillgängliga platser vid varje skolenhet. Om önskemål uppkommer
som leder till beslut kring ökad kapacitet vid vissa enheter kan det resultera i krav på
fastighetsförändringar som leder till höjda lokalkostnader som inte är möjliga att bedöma
utan vidare utredning
Yrkanden
Susanne Asserfors (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
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Beslutsunderlag
1. Rangordnade önskemål till förskoleklass och årskurs 7 i Höörs kommun samt
skolplaceringsprinciper Tjänsteskrivelse.docx
2. Skolplaceringsprinciper för förskoleklass och grundskolan.docx
3. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-09-01 (2020-09-01 BUN AU
§51).doc
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Justerande

Utdragsbestyrkande

