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§ 291 Ge syskon rätt till att gå i samma för- och
grundskola, svar på motion (SD)
Dnr KS 2021-291
Kommunstyrelsens beslut
1. Barn- och ungdomsnämndens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till rådande rättsläge.
Reservationer
Jörgen (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Ärende
Chris Dahlqvist (SD) och Torsten Svärdström (SD) har i en motion daterad
2021-03-05 föreslagit kommunfullmäktige besluta:


Att införa en garanti i kommunala skolor vid önskemål från
föräldrar att syskon ska få gå i samma för- och grundskola i
Linköpings kommun, när så är möjligt.

Motionärerna anger bland annat i motionen att det är en trygghet för både
föräldrar och barn, när syskon kan gå i samma skola. Motionärerna tar även
upp de praktiska fördelar, vid bland annat skjutsning och upphämtning, som
finns när syskonen går på samma skola.
Motionärerna hänvisar till Skolverkets text om syskonförtur och menar att det
finns utrymme för syskonförtur i skollagen och att det därmed är möjlighet att
införa syskonförtur i Linköpings kommun.
Linköpings kommun har tidigare tillämpat syskonförtur vid placering på
skolenhet till förskoleklass. Den 8 mars 2019 beslutade barn- och
ungdomsnämnden vid sitt sammanträde att avskaffa denna syskonförtur.
Beslutet fattades utifrån rådande rättsläge där Kammarrätten i Stockholm vid
en laglighetsprövning i dom den 25 juni 2018, mål nr 6008-17, konstaterade att
det inte är lagligt med urvalskriteriet syskonförtur enligt skollagens
bestämmelser om placering vid en skolenhet (9 kap. 15 § första stycket).
Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 22 februari 2019 att inte meddela
prövningstillstånd varför Kammarrättens dom då vann laga kraft.
I samband med barn- och ungdomsnämndens beslut biföll nämnden även ett
tilläggsyrkande där följande beslutssats lades till: ”Utbildningsförvaltningen får
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i uppdrag att bevaka rättsläget gällande syskonförtur och återrapportera till
nämnden vid förändringar i lagstiftning eller praxis”.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har sedan dess haft frågan under
bevakning. Då andra kommuner under hösten 2021 står inför nya prövningar
kring syskonförturen föreslår Utbildnings- och förvaltningen att de återkommer
med en fördjupad analys och redovisning av denna bevakning, samt en
utredning kring under vilka förutsättningar syskonförturen eventuellt skulle
kunna återinföras och vilka konsekvenser det i så fall skulle före med sig,
under våren 2022.
Utifrån rådande rättsläge är dock Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens bedömning att Linköpings kommun i dagsläget
inte bör återinföra syskonförturen varför motionen föreslås avslås.
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2021-09-23, § 133
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att under våren
2022 återkomma till barn- och ungdomsnämnden med en fördjupad
utredning och analys av möjligheterna till syskonförtur.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till rådande rättsläge.
Yrkanden
Jörgen Ring (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och
bifall till motionen.
Erik Östman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition kommunstyrelsen förslag till beslut mot Jörgen
Rings (SD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunstyrelsen förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och ungdomsnämnden 2021-09-23, §133, ojusterat
Tjänsteskrivelse – Ge syskon rätt att gå i samma för- och grundskola, svar på
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motion (SD), 2021-09-15
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

3 (3)

