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Nämndinitiativ angående skolvalet i Uppsala kommun och familjernas val 

av skola från Christopher Lagerqvist (M) 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslås besluta  

 

att lägga frågan och svaret till handlingarna 

 

Bakgrund 

Christopher Lagerqvist (M) framför i nämndinitiativ att nuvarande algoritm i skolvalet inte 

tycks klara av fler än två skolor inom ett område. Han undrar om det beror på ett ”systemfel” 

eller om det beror på att det finns ett okänt antagande i modellen om att även agera socio-

ekonomiskt rörande den relativa närheten. Vidare ställs frågan om den styrande majoriteten 

anser att det är dags att byta ut/revidera den nuvarande algoritmen så att fler elever och 

föräldrars val kan tillmötesgås.  

 

Föredragning 
Vid skolvalet utgör hela Uppsala kommun ett område och alla skolor hanteras av algoritmen. 

Algoritmen har programmerats helt utifrån beslutat regelverk. Det handlar alltså varken om ett 

systemfel eller om ett socio-ekonomiskt agerande.  

 

Förslag till förbättringar sammanställs alltid efter varje skolval utifrån genomförda uppföljningar. 

Uppföljningar av årets skolval kommer att redovisas dels vid nämndens möte i maj, dels genom 

en fördjupad redovisning efter sommaren. Framkommer då behov av att förändra regelverk 

kommer utbildningsförvaltningen att ta initiativ till det.  
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Skolvalet i Uppsala kommun och familjernas val av skola 
 
Av någon anledning tycks inte algoritmen klara av fler än två skolor inom ett 
område. Beror det på ett ”systemfel” eller beror det på att det finns ett för oss 
okänt antagande i modellen om att även agera socio-ekonomiskt rörande den 
relativa närheten? Anser den styrande majoriteten att det är dags att byta 
ut/revidera den nuvarande algoritmen så att fler elever och föräldrars val kan 
tillmötesgås? 
 
Christopher Lagerqvist (M) 
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