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Utbildningsnämnden

Anmälan mot Danderyds kommun
Ärendet
Skolinspektionen har mottagit en anonym anmälan avseende Danderyds
kommuns skolvalsregler, i vilka syskonförtur anges som kriterium för
placering. Anmälaren anser att det strider mot skolförfattningarna.
Skolinspektionen har lämnat anmälan till Danderyds kommun för utredning
och eventuella åtgärder. Dessa ska redovisas till skolinspektionen senast den
17 maj 2017.
Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut


Utbildningsnämnden beslutar att godkänna kontorets utredning, och
skicka denna till Skolinspektionen.

Utbildnings- och kulturkontorets utredning
Danderyds kommun använder skolval som underlag för placering av barn i
skola. Alla vårdnadshavare gör ett aktivt val till förskoleklass, årskurs 7 och
i vissa fall till årskurs 4. Skolvalet regleras av de riktlinjer som dåvarande
Barn- och utbildningsnämnden senast fastslog 2014-12-16. Av dessa
framgår att huvudprincipen är att vårdnadshavarens förstahandsval ska så
långt som möjligt tillgodoses.
I valet till förskoleklass kan vid fler sökande till en skola än det finns platser
ske ett urval, som i första hand styrs av syskonförtur, och i andra hand
närhet. Om inte förstahandsvalet kan tillgodoses, gäller andra- resp
tredjehandsvalet. Vid fördelning av skolplatser ska särskild hänsyn tas till
att ingen elev ska behöva gå förbi en skola på väg till sin skola. Vid val till
årskurs 7 och årskurs 4 används inte syskonförtur som ett urvalskriterium.
Innan skolvalet gör förvaltningen en analys av antal platser och antal barn
folkbokförda i kommunen som ska börja i förskoleklass per kommundel.
Det ger en uppfattning om utbudet av platser överensstämmer med
förmodad efterfrågan. Efter skolvalet har förvaltningen tillsammans med
rektorerna, även för de fristående skolorna, en genomgång av läget för att
avgöra i vilken omfattning som vårdnadshavarnas förstahandsval är
tillgodosett.
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Danderyds kommun är sett till ytan landets femte minsta kommun. Det
innebär att avstånden mellan skolor och bostäder är korta. Även avstånden
mellanskolorna är korta. Exempelvis är avståndet 1,2 km mellan Kyrkskolan
och Kevingeskolan och 1,0 km mellan Vasaskolan och Ösbyskolan. Ett
önskemål om en placering vid en viss skolenhet går därmed inte ut över ett
annat barns berättigade krav på placering vid en skola nära hemmet.
Skolverket noterar i sin ”Hjälp att välja skola” att det kan finnas flera skolor
i en kommun som anses vara belägna nära hemmet, så närhetsprincipen
innebär inte alltid att barnet blir placerat i den skolenhet som ligger närmast
hemmet. Kommunen, heter det, måste bedöma vilka elever som har bäst rätt
till en plats på skolan.
Informationen till vårdnadshavare om hur de kan överklaga ett beslut om de
inte får sitt förstahandsval finns i skolvalsreglerna som är publicerade på
hemsida. Kommunens skyldighet att enligt skollagen ha skriftliga rutiner för
klagomål regleras av Skollagen 2010:800 4 kap 8§. I förarbetena till lagen
(prop 2009/10:165) motiveras införandet av rutiner för klagomål med att
vårdnadshavare alltför ofta vänder sig direkt till Skolinspektionen, utan att
huvudmannen fått möjlighet att själv utreda frågan som saken berör.
Huvudmannen, heter det i förarbetena, ska informera om rutinerna så att
barn, elever och vårdnadshavare får kännedom om hur de ska gå tillväga.
Huvudmannen får själv bestämma hur informationen om klagomålsrutinerna
ska lämnas. Rutinerna ska innehålla en intern ansvarsfördelning hos
huvudmannen.
Utbildnings- och kulturkontoret anser att hanteringen av skolvalet i
Danderyds kommun följer gällande författningar och att informationen om
hur klagomål ska lämnas är tydlig.
Kerstin Andersson
Utbildningsdirektör
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