Svar på interpellation ställd av Socialdemokraterna Orimliga skolplaceringar
Anser ansvarig skolpolitiker att systemet för skolplacering till grundskolan fungerar
på ett godtagbart sätt idag?
Linköpings kommun har att följa skollagens bestämmelser om skolplaceringar och den
praxis som svensk domstol har fastställt. Därför använder Linköpings kommun
urvalsgrunden relativ närhet när fler elever söker till en skola än det finns plats för då det är
den närhetsprincip som godkänns i svensk rätt. Denna urvalsgrund är inte unik för Linköping
utan tillämpas av i stort alla kommuner där ett urval måste göras, hela vägen från
storkommuner som Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala ner till kommuner som Borås
och Älmhult. Linköpings kommun började tillämpa systemet efter beslut under föregående
mandatperiod. Totalt är det ca 3 700 val till förskoleklass och årskurs 7 som görs varje år.
Sett till det övergripande utfallet fungerar systemet väl. Däremot finns det inga garantier att
alla blir nöjda. Den stora bristen urvalsgrunden lider av är att det är mycket svårt för
vårdnadshavare att veta vilket utfall de kan vänta sig av sina val.

Kommer ansvarig skolpolitiker ta initiativ till att införa möjligheter att, förutom
systemets matematiska modell, ta hänsyn till hur rimlig placeringen är för barnets
situation?
Redan inför detta års skolval gjordes förändringar i systemet för att öka sannolikheten att få
en plats närmare hemmet med införandet av de så kallade närhetsskolorna. Att skruva i
systemet för att få ett jämnare utfall är en viktig del av kommunens löpande arbete med
skolvalet. Att däremot införa en subjektiv rimlighetsbedömning är inte aktuellt.
Skolplaceringar är lagstyrd myndighetsutövning och alla medborgare måste behandlas lika.
Om man bortser från att ett sådant system troligtvis vore olagligt skulle det medföra en
enorm ökning av administration av skolvalet, juridiska tvister och risken för att skolor får fler
elever än de kan eller får ha i sina lokaler.

Kommer ansvarig skolpolitiker ta initiativ till att införa särskilda regler för elever där
föräldrarna är separerade?
Alla som bor i Sverige har en folkbokföringsadress. Närhetsmätningen utgår ifrån var ett
barn är folkbokförd och alla behandlas därmed lika. Att införa separata regler för olika
barngrupper baserat på vårdnadshavarnas civilstånd skulle strida mot kommunallagens
likabehandlingsprincip och ytterligare minska transparensen och begripligheten i systemet.
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