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Skrivelse till utbildningsministern angående 
syskonförtur i skolvalet 
Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås besluta 

 att i enlighet med i ärendet bilagt förslag påtala för utbildningsministern att 
översynen av lagstiftningen om placering av elev vid skolenhet behöver påskyndas. 

Bakgrund 

Nämnden beslutade den 28 september 2016 (UBN-2016-3347) att införa syskonförtur i 
prioriteringsordningen vid placering i förskoleklass samt grundskola åk 1-3. Vid samma 
tillfälle beslutade nämnden att i en skrivelse påtala för utbildningsministern att det 
behövs en översyn av lagstiftningen om placering av elev vid skolenhet. 
  
Föredragning 

Regeringen har beslutat att inleda en översyn (Kommittédirektiv 2018:71), resultatet 
ska redovisas den 30 mars 2020. 
 
Mot bakgrund av att Högsta förvaltningsdomstolen inte har medgivit 
prövningstillstånd står kammarrättens domar fast. Dessa domar innebär att 
syskonförturen inte har bedömts vara förenlig med lagen.  Frågan om skollagens 
otydlighet när det gäller placering av elev vid skolenhet, har därmed åter aktualiserats.  
 
Nämnden föreslås skicka skrivelse enligt bilagt förslag till utbildningsministern för att 
påtala att översynen av lagstiftningen behöver påskyndas.  
 
 
 
Birgitta Pettersson 
Utbildningsdirektör 

 

 

Datum: Diarienummer: 
2019-03-08 UBN-2019-2030 

Utbildningsförvaltningen Utbildningsnämnden 
 
 
Handläggare 
Katarina Håkansson 
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Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Behov av översyn av lagstiftningen om 
placering vid skolenhet 
Utbildningsnämnden i Uppsala kommun påtalade behov av översyn av skollagens 
regler om placering av elever vid skolenhet i skrivelse till Utbildningsdepartementet 
2016-10-05.  En översyn är inledd och ska redovisas den 30 mars 2020. 
Utbildningsnämnden i Uppsala kommun anser att översynen behöver påskyndas.  

Som anges i kommittédirektivet (Dir.2018:71, s 8)) försvåras kommunernas arbete av 
att det finns oklarheter i vilka möjligheter som ryms inom dagens regelverk. Uppsala 
kommun menar att det skapas olikvärdighet när olika kommuner gör olika tolkningar 
med otydligt lagstöd. Tillfälligheter avgör om tolkningen prövas av domstol eller annan 
myndighet. De skillnader som uppstår mellan kommuner beror därmed inte främst på 
att det finns olika behov utan snarare på huruvida kommunens principer har prövats i 
högre instans.  Exempelvis har Uppsala för att möta vårdnadshavares val under två år i 
likhet med flera andra kommuner tillämpat syskonförtur vid placering i de lägre 
skolåren. Efter att Högsta förvaltningsdomstolen inte givit prövningstillstånd gäller 
kammarrättens domar viket innebär att Uppsala kommun nu tar bort syskonförturen.  

Utbildningsnämnden i Uppsala önskar en lagstiftning som tydligare möjliggör för 
kommunerna att både bättre ta tillvara vårdnadshavarnas önskemål om skolplacering 
och att verka för en allsidig elevsammansättning i skolorna.                                      
 
Lagstiftningen borde ge kommunerna utrymme att med hänsyn till geografiska 
förutsättningar själva utforma urvalskriterier. Självklart ska detta göras utifrån grunden 
att vårdnadshavares önskemål så långt som möjligt ska beaktas och med ett ansvar för 
att alla elever får en rimlig skolväg och placering i närhet av hemmet. 
 
För utbildningsnämnden 
 
 
Helena Hedman Skoglund (L) 
Ordförande 

Datum: Diarienummer: 
2019-03-07 UBN- 2019-2030 

Utbildningsförvaltningen Utbildningsminister Anna Ekström 
Utbildningsdepartementet 
103 33 Stockholm 
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