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Kommunfullmäktige 

Motion av Anne Lennartsson (C) om att införa aktivt skolval i 
Uppsala 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
 
 
Ärendet 
Anne Lennartsson (C) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 11 september 2017 att kommunfullmäktige beslutar att aktivt skolval (även känt som 
obligatoriskt skolval) införs i Uppsala i samband med skolplacering av barn. 
 
Motionen återges som bilaga 1. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret. 
 
Utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 21 maj 2018. Protokollsutdrag 
återges i bilaga 2. 
 
Föredragning 
Skolvalet i Uppsala gäller för vårdnadshavare med barn som antingen ska börja förskoleklass, 
börja årskurs ett om de inte har gått förskoleklass eller går på en skola där nästa årskurs inte 
finns. Fr.o.m. höstterminen 2018 blir förskoleklass obligatorisk. 
 
Utbildningsförvaltningen uppmanar alla vårdnadshavare att göra ett aktivt skolval. I årets 
skolval har 95 procent av vårdnadshavarna gjort ett aktivt val inför kommande läsår. 
 
Inför skolvalet genomförs i januari informationsinsatser på olika sätt och på olika språk. Alla 
vårdnadshavare får ett brev hemskickat om att det är dags för skolvalet. Ytterligare 
information finns i det digitala systemet eBarnUngdom där vårdnadshavarna gör valet. 

 
Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



Handläggare finns tillgängliga i kommuninformation under valperioden för att hjälpa 
vårdnadshavare att välja. De som inte söker blir personligen uppringda ett par dagar innan 
skolvalet stänger. Många gör ett skolval efter påminnelsen. 
 
Det finns trots detta ett fåtal som av olika anledningar inte gör ett aktivt skolval. Det ska dock 
inte bero på att de saknat information eller stöd för att söka. 
 
Sammantaget är bedömningen att kommunen redan arbetar enligt intentionerna i motionen.  
 
Motionen är därmed besvarad. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i ärendet. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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Uppsala, den 25 augusti 2017 

Motion av Anne Lennartsson (båda C) om att införa 
aktivt skolval i Uppsala 

Vi i Centerpartiet slår vakt om valfriheten. Människors frihet att själva välja skola, 
vårdcentral och omsorgsgivare är en viktig del av den svenska välfärdsmodellen. Föräldrar 
i Uppsala kommun har möjlighet att önska skolor till sina barn. Det är positivt, men 
dessvärre är det inte alla föräldrar som utnyttjar möjligheten. 

Det vill Centerpartiet ändra på. Om fler familjer gör aktiva val rörande deras barns 
skolplacering kommer fler barn att få gå i skolor som passar dem bättre utifrån just deras 
behov. Aktivt, eller obligatoriskt, skolval tillämpas redan i flera kommuner runtom i 
landet, bland andra Botkyrka, Malmö, Nacka och Täby. Erfarenheterna av aktivt skolval i 
Botkyrka är upplyftande; 85 procent av barnen får sitt förstahandsval, och hela 97 procent 
av eleverna får gå i någon av de tre skolor de valt. 

För att ett aktivt skolval ska ge önskad effekt så krävs att Uppsalas föräldrar är 
välinformerade och förstår vilka möjligheter de har och vilka skillnader som finns mellan 
kommunens olika skolor. Därför föreslår Centerpartiet också att en omfattande 
informationskampanj, på flera språk om så krävs, riktad till föräldrarna genomförs i 
anslutning till det aktiva skolvalets införande. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige 

att aktivt skolval (även känt som obligatoriskt skolval) införs i Uppsala i samband med 
skolplacering av barn. 

Anne Lennartsson (C) 
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 UTBILDNINGSNÄMNDEN  
        
 PROTOKOLLSUTDRAG 
   
 Sammanträdesdatum: 2018-05-21 

 
 
§ 77 
 
Motion av Anne Lennartsson (C) om att införa aktivt skolval i Uppsala 
UBN-2018-2636 
 
Beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
  
 
Reservation 
Anna Johansson (C), Christopher Lagerqvist (M), Markus Lagerquist (M), Gabriella Lange (M), Åse 
B Karlsson (M), Oscar Matti (L) och Martin Wisell (KD) reserverar sig mot beslut till förmån för 
Anna Johansson (C) yrkande. 
 
Yrkanden 
Anna Johansson (C) yrkar, med instämmande från Markus Lagerquist (M), bifall till motionen. 
 
Sverker Åslund (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Sammanfattning 
Anne Lennartsson (C) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 
september 2017 att kommunfullmäktige beslutar att aktivt skolval (även känt som obligatoriskt 
skolval) införs i Uppsala i samband med skolplacering av barn. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer arbetsutskotts förslag mot Anna Johanssons (C) yrkande och finner att nämnden 
beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. 
  
Beslutsunderlag 
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till beslut den 24 april 2018. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
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