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UTDRAG 
 

Sammanträdesdatum 

2017-12-13 

 

Barn- och ungdomsnämnden 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 21 december 2017 
 

§ 124 

Yttrande över motion från Allians för Kalmar ”Bättre 
skola genom aktivt skolval och gemensamt kösystem” 

Dnr BUN 2017/0897 

Handlingar 

- Motion ”Bättre skola genom aktivt skolval och gemensamt kösystem”. 
- Förvaltningskontorets skrivelse 2017-10-24. 
- Kompletterande omvärldsundersökning 2017-11-20. 

Bakgrund 

Allians för Kalmar (Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna) har 
inkommit med en motion till kommunfullmäktige syftande till att införa 
”Aktivt skolval” i Kalmar kommun. Följande punkter föreslås: 

1. Att Kalmar kommun inför ett aktivt skolval för alla. 
2. Att elever och föräldrar inför skolvalet ska ges utförlig, jämförande 

information om utbudet av skolor. 
3. Att information inför skolvalet ska erbjudas på de vanligaste språken i 

kommunen. 
4. Att se över möjligheterna att inom ramen för nuvarande lagstiftning 

förbättra möjligheten till skolresor och skolskjuts vid val av skola långt 
ifrån hemmet. 

5. Att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för att införa ett 
transparent och gemensamt administrerat kösystem till alla skolor i 
Kalmar, fristående såväl som kommunala. 

 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 november 
2017 att återremittera ärendet till barn- och ungdomsförvaltningen för att 
inhämta information och erfarenheter från kommuner som redan 
implementerar aktivt skolval, såsom Nacka och Botkyrka, samt gemensamt 
kösystem, såsom Nacka och Stockholm. 

Yttrande 

Precis som motionärerna beskriver fanns det i Skolkommissionens 
slutbetänkande (SOU 2017:35) skrivningar syftande till att minska 
skolsegregationen, i detta fall genom att införa aktivt skolval. Kommissionens 
betänkande har barn- och ungdomsnämnden vid två tillfällen yttrat sig om, 
bland annat med påpekande om att just skrivningarna om aktivt skolval 
behöver förtydligas ytterligare och kriterier för att säkra minskad 
skolsegregation behöver arbetas fram. Vidare tryckte barn- och 
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ungdomsnämnden på att många av de insatser som nämndes högst troligt är 
förknippade med ökade kostnader för skolhuvudmannen. 
 
Skolkommissionen problematiserar runt nuvarande skrivning i skollagen 
(10 kap 30 §) - den så kallade ”närhetsprincipen”. För att ett aktivt skolval ska 
kunna bli verklighet behöver denna skrivning justeras. 
 
Yttrande över motionens punkter: 

1. Att införa aktivt skolval i Kalmar kommun innan staten hunnit reda ut 
de detaljer som barn- och ungdomsnämnden redan konstaterat vara i 
behov av förtydliganden är komplicerat. Dessutom behöver skollagen 
justeras avseende närhetsprincipen. Att genomföra ett antal åtgärder 
som dessutom kan vara kostnadskrävande innan staten hunnit 
genomföra ”sina” delar av Skolkommissionens slutbetänkande är inget 
som barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom. Barn- och 
ungdomsnämnden anser att det är bättre att avvakta vad staten 
kommer fram till avseende aktivt skolval. 

2. Idag finns på kommunens hemsida en del information om hur elever 
och vårdnadshavare går till väga för att byta skola. Detta kan förbättras 
och översyn kommer ske på barn- och ungdomsförvaltningen. När 
vårdnadshavare informeras om att barnet ska börja i förskoleklass 
kommer de även att informeras om rätten att välja skola och hur de 
kan gå tillväga. 

3. Idag informeras alla elever och vårdnadshavare som passerar genom 
skolmottagningsenheten om sin rätt att välja skola, detta på familjens 
språk. Utöver detta finns utrymme för förbättring och översyn kommer 
ske på barn- och ungdomsförvaltningen. 

4. Alla elever i Kalmar kommun har redan idag rätt till busskort för att ta 
sig till och från skolan om de uppfyller avståndskravet. Nuvarande 
ordning i Kalmar kommun är med andra ord redan mera frikostig än 
lagstiftarens krav som enbart kräver skolskjuts till elever på anvisad 
skola under förutsättning att avståndskravet är uppfyllt. 

5. Om Kalmar kommun inför aktivt skolval blir det ändå svårt att ha ett 
gemensamt kösystem med fristående huvudmän eftersom den 
fristående huvudmannen i nuvarande lagstiftning har möjlighet att ha 
egna urvalskriterier så länge dessa inte strider mot de kriterier som 
skolinspektionen har satt upp. Dessa är inte möjliga att följa som 
offentlig huvudman som är hänvisad till närhetsprincipen. För att 
kunna genomföra denna punkt behöver skollagen justeras vad gäller 
urvalsprinciper. 

 
Utifrån ovanstående yttrande och efter kontakt med kommuner som, i enlighet 
med barn- och ungdomsnämndens återremiss, redan implementerat aktivt 
skolval föreslår förvaltningskontoret att motionens förslag avseende punkt 1, 4 
och 5 ska avslås samt att motionens förslag avseende punkt 2 och 3 ska anses 
som besvarade. 
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Samråd har skett med Södermöre kommundelsnämnd. 

Överläggning 

Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1) Björn Brändewall (L), med instämmande av Måns Linge (M) och Patrik 

Olsen (M), föreslår barn- och ungdomsnämnden 
- att bifalla förvaltningskontorets förslag till yttrande avseende punkt 2, 

3 och 4 
- att yttrandet om punkt 1 ges lydelsen: ”Kalmar kommuns skolor bör 

fortsätta att endast i mån av plats ta emot elever som valt en skola 
utanför sitt upptagningsområde. Men parallellt med detta bör 
kommunen låta söktrycket vara vägledande för hur kommunen 
planerar sina skolors dimensionering på sikt. Därmed kan respektive 
skolas kapacitet återspegla kommuninvånarnas efterfrågan lite bättre 
för varje år.” 

- att i yttrandet om punkt 5 ersätta den sista meningen med: ”Däremot 
kan barn- och ungdomsförvaltningen erbjuda fristående skolor att 
löpande rapportera antal lediga platser (eller kölängd) per årskurs, och 
publicera dessa på webben jämte uppgifter om kommunens egna 
skolor. Därmed kan kommuninvånarna få en fingervisning om 
möjligheterna att komma in på respektive skola, även om slutligt 
beslut alltid tas av skolans rektor.” 

 
2) Lasse Johansson (S) föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska bifalla 

förvaltningskontorets förslag till yttrande. 
 
Ajournering  

Barn- och ungdomsnämndens sammanträde ajourneras kl 10:05-10:20. 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar först barn- och ungdomsnämnden i 
enlighet med förvaltningskontorets förslag till yttrande avseende punkt 2, 3 och 
4 i motionen. 
 
Härefter frågar ordföranden om barn- och ungdomsnämnden vill bifalla Björn 
Brändewalls m.fl. ändringsförslag eller förvaltningskontorets förslag till 
yttrande avseende punkt 1 och 5 i motionen. Han finner att barn- och 
ungdomsnämnden bifaller förvaltningskontorets förslag. 

Beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. avslå motionens förslag avseende punkt 1, 4 och 5, 
2. anse motionens förslag avseende punkt 2 och 3 som besvarade. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
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Sekreterare 

 
Iréne Jonsson 
 

Justeras 

 
Lasse Johansson Måns Linge 
ordförande  
 



 

 
 

 

 

 
Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret    

Adress Box 951, 391 29 KALMAR │ Besök Skeppsbrogatan 55 
Tel 0480-45 00 00 vx │Peter.Sunnanek@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 

Peter Sunnanek 2017-12-13 BUN 2017/0897 
Tfn 0480-45 30 25 

 
 
 
Barn- och ungdomsnämnden 

 
 
 

Yttrande över motion: Bättre skola genom aktivt 
skolval och gemensamt kösystem 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. avslå motionens förslag avseende punkt 1, 4 och 5, 
2. anse motionens förslag avseende punkt 2 och 3 som besvarade. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 

Bakgrund 
Allians för Kalmar (Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna) har in-
kommit med en motion syftande till att införa ”Aktivt skolval” i Kalmar kom-
mun. Följande punkter föreslås: 
 

1. att Kalmar kommun inför ett aktivt skolval för alla. 
2. att elever och föräldrar inför skolvalet ska ges utförlig, jämförande in-

formation om utbudet av skolor. 
3. att information inför skolvalet ska erbjudas på de vanligaste språken i 

kommunen. 
4. att se över möjligheterna att inom ramen för nuvarande lagstiftning 

förbättra möjligheten till skolresor och skolskjuts vid val av skola långt 
ifrån hemmet. 

5. att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för att införa ett 
transparent och gemensamt administrerat kösystem till alla skolor i 
Kalmar, fristående såväl som kommunala. 

 
Precis som motionärerna beskriver fanns det i Skolkommissionens slutbetän-
kande (SOU 2017:35) skrivningar syftande till att minska skolsegregationen, i 
detta fall genom att införa aktivt skolval. 
Kommissionens betänkande har barn- och ungdomsnämnden vid två tillfällen 
yttrat sig om, bland annat med påpekande om att just skrivningarna om aktivt 
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skolval behöver förtydligas ytterligare och kriterier för att säkra minskad skol-
segregation behöver arbetas fram. 
Vidare tryckte barn- och ungdomsnämnden på att många av de insatser som 
nämndes högst troligt är förknippade med ökade kostnader för skolhuvud-
mannen. 
 
Skolkommissionen problematiserar runt nuvarande skrivning i skollagen 
(10 kap 30 §) - den så kallade ”närhetsprincipen”. För att ett aktivt skolval ska 
kunna bli verklighet behöver denna skrivning justeras. 

Yttrande 
1. Att införa aktivt skolval i Kalmar kommun innan staten hunnit reda ut 

de detaljer som barn- och ungdomsnämnden redan konstaterat vara i 
behov av förtydliganden är komplicerat. Dessutom behöver skollagen 
justeras avseende närhetsprincipen. Att genomföra ett antal åtgärder 
som dessutom kan vara kostnadskrävande innan staten hunnit genom-
föra ”sina” delar av Skolkommissionens slutbetänkande är inget som 
barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom. Barn- och ungdoms-
nämnden anser att det är bättre att avvakta vad staten kommer fram till 
avseende aktivt skolval. 

2. Idag finns på kommunens hemsida en del information om hur elever 
och vårdnadshavare går till väga för att byta skola. Detta kan förbättras 
och översyn kommer ske på barn- och ungdomsförvaltningen. När 
vårdnadshavare informeras om att barnet ska börja i förskoleklass 
kommer de även att informeras om rätten att välja skola och hur de 
kan gå tillväga. 

3. Idag informeras alla elever och vårdnadshavare som passerar genom 
skolmottagningsenheten om sin rätt att välja skola, detta på familjens 
språk. Utöver detta finns utrymme för förbättring och översyn kommer 
ske på barn- och ungdomsförvaltningen. 

4. Alla elever i Kalmar kommun har redan idag rätt till busskort för att ta 
sig till och från skolan om de uppfyller avståndskravet. Nuvarande 
ordning i Kalmar kommun är med andra ord redan mera frikostig än 
lagstiftarens krav som enbart kräver skolskjuts till elever på anvisad 
skola under förutsättning att avståndskravet är uppfyllt. 

5. Om Kalmar kommun inför aktivt skolval blir det ändå svårt att ha ett 
gemensamt kösystem med fristående huvudmän eftersom den fri-
stående huvudmannen i nuvarande lagstiftning har möjlighet att ha 
egna urvalskriterier så länge dessa inte strider mot de kriterier som skol-
inspektionen har satt upp. Dessa är inte möjliga att följa som offentlig 
huvudman som är hänvisad till närhetsprincipen. För att kunna genom-
föra denna punkt behöver skollagen justeras vad gäller urvalsprinciper. 

 
 
 
Mats Linde Peter Sunnanek 
Förvaltningschef Planeringssekreterare 
 
 
Bilaga: Kompletterande omvärldsundersökning 



 

 
 

 

 

 
Förvaltningskontoret │ Barn- och ungdomsförvaltningen    

Adress Box 951, 391 29 Kalmar │ Besök Skeppsbrogatan 55, plan 5 
Tel 0480-45 00 00 vx │peter.sunnanek@kalmar.se  

 

 
Handläggare Datum  

Peter Sunnanek 2017-11-30  
0480-45 30 25 

 
 
 
 

Kompletterande omvärldsundersökning till ”Ytt-
rande över motion: Bättre skola genom aktivt 
skolval och gemensamt kösystem” 

Bakgrund 

Ett antal kommuner i Sverige har någon form av obligatoriskt skolval, liknande 
det som motionärerna föreslår ska införas i Kalmar kommun.  
Gemensamt för dessa kommuner är att de genomför det obligatoriska skolvalet 
inför läsårsstart (ofta sker det under 2-4 veckor runt årsskiftet). Utanför det 
”ordinarie skolvalet” går det fortfarande att byta skola, men då tas kontakten 
direkt med aktuell skola. Det sker ingen gemensam hantering.  
De elever som omfattas av obligatoriskt skolval är elever som ska börja i för-
skoleklass, samt elever som går sin sista årskurs på en skola och därefter hänvi-
sas till annan skola.  
Inför den obligatoriska valperioden går skriftlig information till aktuella elevers 
vårdnadshavare (översättning???). Kopplat till detta finns också en beredskap 
på ”medborgarkontor” eller liknande att vara behjälplig med valet.  

Urval 

Elever placeras på skolor efter urvalskriteriet ”Relativ närhet” som innebär att 
elevens val ställs mot andra elevers val i relation till alternativa skolor. Om två 
elever väljer samma skola så tilldelas platsen eleven som får längst (netto) till en 
alternativ skola enligt följande beräkning (från Uppsala kommun):  

 Avståndet mäts mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade 
skolan. 

 Avståndet till den önskade skolan jämförs med avståndet till den närm-
aste eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd = 
den relativa närheten. Därefter jämförs den relativa närheten för samt-
liga som har sökt samma årskurs i samma skola. 

 
Den relativa närheten begränsas till att gälla inom vissa begränsade geografiska 
områden (baserat på gångavstånd): 

 För F-3 räknas 2 km. 
 För 4-6 räknas 3 km. 
 För 7-9 räknas 4 km.  

Vissa kommuner tillämpar syskonförtur, vilken begränsas till att gälla för elever 
i F-2 vars syskon finns på skolan dock högst i åk 3.  
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Skulle en elev inte få plats på valda skolor placeras eleven i den närmaste 
kommunala skolan som har plats.  
Bedömningen är att hanteringen med relativ närhet inte står i strid med gäl-
lande skollags närhetsprincip.  

Skolskjuts 

 
Efterforskningarna tyder på att organiserad skolskjuts enbart beviljas vid val 
inom ordinarie skolskjutsområde. Övriga elever tilldelas busskort.  

Gemensamt antagnings-/kösystem 

I undersökta kommuner finns i vissa fall möjlighet att även välja fristående 
skolor, varför det kan betraktas som ett gemensamt valsystem. Men det fram-
går också tydligt att fristående skolor kan ha ett alternativt urvalssystem. Vid 
frågor runt detta hänvisas till aktuell friskola. De friskolor som valt att inte ingå 
i den gemensamma antagningshanteringen får den intresserade själv ta kontakt 
med, alltså även under perioden för obligatoriskt skolval. 
Det är enbart i samband med det obligatoriska skolvalet som det är ett gemen-
samt antagningssystem. Vid byte av skola etc. hänvisas elev/vårdnadshavare till 
aktuell skola.  

Analys 

Jämförda kommuner är inte möjliga att likställa med Kalmar kommun i en 
handvändning. I jämförelsen utmärker sig Kalmar genom att vara mindre och 
dessutom glesare befolkad, utöver vilket även glesare lokaltrafik komplicerar 
läget ytterligare.  
 

 

Tätortsgrad Bef.täthet Folkmängd 

Nacka 98,8 11 16 

Botkyrka 97,4 18 21 

Borås 89,6 46 13 

Eskilstuna 88,2 58 15 

Haninge 93,8 31 24 

Uppsala 87,3 53 4 

Stockholm 100 2 1 

    Kalmar 87,9 77 33 

Def. Tätortsgrad: andel boende som bor i tätort (tätbebyggt område) 
Bef.täthet: siffran anger vilken plats i riket kommunen rankas till. 
Folkmängd: siffran anger vilken plats i riket kommunen rankas till.  
 
Ju större en kommun är och ju tätare befolkad desto fler (alternativt större) 
skolor finns att välja inom ett givet geografiskt område. Genom att undersöka 
ovanstående kommuners skolområdeskartor bekräftas detta.  
 
Att införa aktivt skolval inom Kalmar kommun på liknande sätt som i ovanstå-
ende kommuner skulle inte innebära någon betydande förändring mot hur det 
ser ut idag. Enbart sex av kommunens nitton (tretton inom BoU) kan komma 
ifråga för att falla inom de i andra kommuner avgränsade geografiska områdena.  
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Djuräng Funkabo KSS Lindö Vasa F-berg 

Djuräng 

 

1300 2400 2800 3700 4100 

Funkabo 1300 

 

2400 2000 3300 3700 

KSS 2400 2400 

 

3700 5700 6200 

Lindö 2800 2000 3700 

 

2000 2900 

Vasa 3700 3300 5700 2000 

 

1100 

F-berg 4100 3700 6200 2900 1100 

 

       Fullt möjligt att tillämpa relativ närhet 

   Tveksamt om relativ närhet påverkar 

annat än i möjligen högre årskurser 

   Siffrorna i tabellen ovan är antal meter mellan skolorna.  
 
Tabellen ovan kan anses halta då den beskriver avståndet mellan skolor och 
inte mellan elevernas folkbokföringsadresser. Tabellen är tänkt att ge en bild 
över de geografiska avstånden snarare än att vara en exakt bild.  
Däremot har folkbokföringsadresser jämförts för att avgränsa de skolor som 
inte kan komma ifråga. T.ex. ingen adress ligger inom både Kalmarsundssko-
lans radie och samtidigt Lindsdalsskolornas, varför Lindsdalsskolorna uteläm-
nats ur tabellen.  
 
Ett av motionärerna beskrivet skäl till att införa obligatoriskt (aktivt) skolval är 
att minska skolsegregationen, men i Kalmar kommun skulle ett införande med 
inspiration från ovanstående kommuners hantering inte påverka skolsegregat-
ionen annat än högst marginellt. Med utgångspunkt från dagens situation skulle 
elever från två av kommunens tre skolor med högst socio-ekonomiskt index 
redan från början vara exkluderade från det obligatoriska skolvalet i praktiken 
eftersom de ligger för perifert från övriga skolor. Elever från den tredje skolan 
har i bästa fall en mindre teoretisk chans att få förtur på andra skolor.  

Slutsats 

Mot bakgrund av ovanstående bedöms inte omvärldsjämförelsen anföra några 
argument mot det ursprungliga förslaget till beslut, varför det kvarstår som det 
är formulerat i ”Yttrande över motion: Bättre skola genom aktivt skolval och 
gemensamt kösystem”. 
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