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Produktionsstyrelsen

Regler för skolplacering - remissvar
Ärendet
Produktionsstyrelsen beslutade 2011-08-31 (PS 2011/0068) att föreslå
kommunstyrelsen att lämna uppdrag till Barn- och utbildningsnämnden att,
tillsammans med produktionsstyrelsen, revidera kommunens riktlinjer för
placering av elever i förskoleklass och grundskola, inför skolplaceringen
hösten 2012. Bakgrunden är att befintliga riktlinjer ger otillräcklig vägledning vid placering av elever i förskoleklass och skola.
Utbildnings- och kulturkontoret har delvis bearbetat nuvarande riktlinjer och
översänt förslag på reviderade regler på remiss till produktionsstyrelsen.
Produktionskontorets förslag till beslut
Produktionsstyrelsen beslutar att:
- stödja att de nu föreslagna riktlinjerna fastställs att gälla för intagningen
till läsåret 2012/2013.
- föreslå att UKK ges i uppdrag att, inför skolvalet till läsåret 2013/2014 och
i samråd med Produktionskontoret, ytterligare bearbeta riktlinjerna.
Produktionskontorets utredning/yttrande
Produktionsstyrelsens tjänsteutlåtande PS 2011/0068 tar upp ett antal synpunkter, och i föreliggande förslag har en del av dessa hanterats.
Den viktigaste och mest brådskande förändringen är att urvalsprinciperna
till åk 7 har förtydligats. Nu framgår det att elever som har närmast till skolan har företräde. Avståndet mäts fågelvägen från närmaste fastighetsgränser mellan skolan och adressen där eleven är folkbokförd. Målsättningen att
en elev inte ska behöva gå förbi en skola på väg till sin skola tas bort vad
gäller valet till årskurs 7. Denna skrivning finns dock kvar för ansökan till
förskoleklass och åk 6 och är fortsatt mycket oklar. Både ”Målsättning”
och ”gå förbi” ger ett alltför stort tolkningsutrymme.
Ett större bekymmer är dock att elevers ansökningar i andra och tredje hand
enligt förslaget fortfarande inte ska bedömas utifrån samma principer som
förstahandsansökningar, vilket kan ge orimliga effekter. Regeln innebär t ex
en ökad risk för att föräldrar inte vågar göra sitt förstahandsval till en skola
där det är hård konkurrens om plats, då det minskar deras möjlighet till en
plats enligt andrahandsvalet. Skollagens skrivning i 9 och 10 kapitlet om
skolplacering ger, enligt Produktionskontorets bedömning, inte heller något
självklart stöd för denna tillämpning. Men om denna ordning trots allt ska
gälla i Danderyd är det mycket angeläget att principen hålls mycket fast,
och att rektorerna därmed inte förväntas lösa eventuellt uppkomna komplikationer med undantagsförfarande. I ett system som reglerar ett för kunderna så extremt angeläget intresse som skolplacering kan ett enda undantag
kraftigt försvåra reglernas fortsatta tillämpning.
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UKK har utrett detta ärende snabbt och föreslagit en del relevanta förtydliganden. Som framgår av PS 2011/0068 anser Produktionskontoret dock att
fler förtydliganden och därmed ytterligare bearbetning behövs inför skolvalet till läsåret 2013/2014.
Tommy Fabricius
Produktionsdirektör

