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VÄSTERÅS STAD

Kommunstyrelsen

§ 319

Dnr KS 2017/01021-1.2.1

Beslut - Motion från (M), Inför aktivt skolval i Västerås
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalls.
Reservation
Anna Maria Romlid (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag enligt följande:
"Forskning visar att betydelsen av elevers sociala bakgrund, klasstillhörighet
och etniska bakgrund för skolresultaten ökar. Det fria skolvalet har bidragit
till att elever med hög studiemotivation samlas i skolor där det finns många
andra studiemotiverade elever. Föräldrars utbildningsbakgrund spelar allt
större roll för hu väl barnen utvecklas under sin skolgång. Konsekvenserna
av detta har bland annat blivit en ökande skolsegregation. Detta löser vi inte
genom att göra skolvalet till tvingande vilket motionen vill. Vänsterpartiet
vill avskaffa det fria skolvalet och skapa ett nytt system med visionen om
allas likvärdiga rätt till kunskap."
Särskilt yttrande
Carin Lidman (S), Vicki Skure Eriksson (C), Anna Lundberg (L) och
Markus Lindgren (MP) inkommer med särskilt yttrande enligt följande:
"Ett införande av aktivt skolval innebär enligt motionären att vårdnadshavare
uppmanas att göra ett aktivt skolval.
Det är dock inte förenligt med skollag att kräva ett val av skola. De barn som
har vårdnadshavare som inte har gjort ett aktivt skolval ska inte ha sämre
möjligheter än andra att få gå i en skola nära hemmet i enlighet med det
regelverk som finns gällande skolplacering i Västerås stad."
Ärendebeskrivning
Caroline Högström (M) har i en motion med rubriken Inför aktivt skolval i
Västerås föreslagit att
-Västerås stad inför ett system med aktivt skolval där samtliga elever i
kommunen behöver göra ett aktivt val av grundskola, oavsett om det gäller
kommunal eller fristående huvudman.
Motionären anför att om alla gör ett aktivt skolval skulle skolsegregationen
minska och starkare förutsättningar för blandade klasser skulle erhållas. Krav
på aktiva val skulle leda till kunskap om möjligheten till fria skolval och
gälla vid start i förskoleklass och årskurs 1 samt vid val där ny skolplacering
önskas.
Motionen remitterades till Grundskolenämnden som inkom med ett yttrande
2017-08-29.
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Kommunfullmäktige behandlade motionen 2018-03-08 och beslutade att
återremittera motionen till grundskolenämnden för att se över svaret.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:
1. Motionen avslås.
Yrkanden
Elisabeth Unell (M), Amanda Agestav (KD), Vicky Skure Eriksson (C),
Anna Lundberg (L), Erik Johansson (SD) och Anna Thunell (MP) yrkar
bifall till motionen.
Anna Maria Romlid (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Elisabeth Unells
(M) med fleras förslag, dels Anna Maria Romlids (V) förslag. Ordföranden
föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs mot varandra.
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning varvid den
genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
motionen.
Kopia till
Grundskolenämnden
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Epost: johan.wennhall@vasteras.se
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Kopia till

Grundskolenämnden

Svar på Motion från (M) - Inför aktivt skolval i Västerås
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Caroline Högström (M) har i en motion med rubriken Inför aktivt skolval i
Västerås föreslagit att
-Västerås stad inför ett system med aktivt skolval där samtliga elever i
kommunen behöver göra ett aktivt val av grundskola, oavsett om det gäller
kommunal eller fristående huvudman.
Motionären anför att om alla gör ett aktivt skolval skulle skolsegregationen
minska och starkare förutsättningar för blandade klasser skulle erhållas. Krav
på aktiva val skulle leda till kunskap om möjligheten till fria skolval och
gälla vid start i förskoleklass och årskurs 1 samt vid val där ny skolplacering
önskas.
Motionen remitterades till Grundskolenämnden som inkom med ett yttrande
2017-08-29.
Kommunfullmäktige behandlade motionen 2018-03-08 och beslutade att
återremittera motionen till grundskolenämnden för att se över svaret.
Beslutsmotivering
Grundskolenämnden inkom med ett yttrande 2019-03-19. Yttrandet bygger
vidare på det yttrande som lämnades 2017. I detta tidigare yttrande anförs att
information om rätten att välja skola går till vårdnadshavare till barn som ska
börja förskoleklass, nya elever i årskurs 1 och för elever som ska börja i
årskurs 6/7. Fristående skolor hanterar själva sin egen kö till vilka det redan
idag gäller att det är ett aktivt skolval.
För den kommunala skolan görs bedömningen att det inte är möjligt att kräva
ett aktivt val då finns en skyldighet att erbjuda en skolplacering.
Elever/vårdnadshavare som inte gör ett aktivt val får inte missgynnas.
I nämndens senaste yttrande redogörs för skollagens regleringar där
huvudregeln säger att relativ närhet, eller närhetsprincipen, går i första hand
gällande skolvalet. I grundskolenämndens beslutade urvalsprincip stadgas att
”Om en kommunal skola inte har plats för alla som önskat den, sker
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placering utifrån relativ närhet.”. I yttrandet beskrivs också varför
syskonförtur och placering av särskilda skäl inte kan utgöra urvalsgrund.
Nämnden redogör också för placeringsprocessen där det bland annat framgår
att information ges vid två tillfällen om rätten till aktivt skolval och att 84%
av vårdnadshavarna till barn i förskoleklass gjorde ett val och 68% till
årskurs 7.
Nämnden beskriver också att fristående skolor har möjligheter till andra
urvalsgrunder än den kommunala skolan och ett pågående utvecklingsarbete
för ett gemensamt skolvalssystem. Där är bedömningen att inget uttalat
intresse från de fristående skolorna att delta i nuläget finns.
Stadsledningskontorets bedömning
Stadsledningskontoret finner att elever har laglig rätt att välja skola.
Skolvalet till fristående skola sker alltid aktivt och information om
möjligheten ges till vårdnadshavare som söker kommunal pedagogisk
verksamhet. Bedömningen är att informationen är god då en stor majoritet
utnyttjar möjligheten till att välja.
Planeringen och dimensionering av stadens skolor utgår till stor del från
närhetsprincipen, det vill säga från antalet barn i närområdet vilket också är
de allra flesta vårdnadshavares önskemål om placering. Det innebär att
utrymmet för andra barn och elever att erhålla plats blir begränsat. Det gäller
särskilt för, av olika skäl, attraktiva skolor där frigjorda platser främst skulle
uppkomma genom att boende nära dessa skolor skulle välja bort dessa.
Den rörlighet och minskning av bostadssegregationens effekter som
motionären eftersträvar med ett aktivt skolval bedöms därför som marginell
så länge närhetsprincipen styr urvalet. Att införa ett aktivt skolval ses därför
som en stor förändring av skolvalet i förhållande till de effekter som kan
uppnås.
Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet.
Ekonomisk bedömning
Beslutsförslaget ger inga ekonomiska effekter.Hållbar utveckling
Beslutsförslaget har ingen direkt negativ effekt gällande hållbar utveckling
medan den verksamhet som motionen relaterar till är långsiktigt viktig.
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion från Moderaterna
gällande aktivt skolval i Västerås
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 11:01-11:04.
Beslut
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande,
daterat 2018-11-13, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen,
med följande ändringar:


att andra stycket, sidan 1 i yttrandet, stryks.



att följande mening läggs till i slutet på andra stycket, sidan 3 i yttrandet:
”Borås, Täby, Nacka, Malmö och Sollentuna är andra kommuner som
använder sig av aktivt skolval”.



att fjärde stycket, sidan 3 i yttrandet, ändras till: ”Enligt Caroline
Högströms (M) motion är boendesegregationen en stark orsak till
skolsegrationen”.



att följande stycke läggs till efter andra stycket, sidan 3 i yttrandet: ”Den
statliga skolkommissionen föreslog även aktivt skolval som ett av flera
förslag för att motverka skolsegregation i den SOU 2017:35 som
presenterades för regeringen.”

Särskilt yttrande
Caroline Högström (M) lämnar ett särskilt yttrande, enligt följande:
"Motionens attsats lyder: att Västerås stad inför ett system med aktivt skolval
där samtliga elever i kommunen behöver göra ett aktivt val av grundskola,
oavsett om det gäller kommunal eller fristående huvudman.
Det är den delen av motionen som kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen har att ta ställning till. Denna attsats kommer sedan leda
till ett arbete för Grundskolenämnden och dess förvaltning, där de får
uppdraget att utforma hur aktivt skolval ska fungera i Västerås.
Det finns en rad olika sätt att använda sig av aktivt skolval. I dagsläget finns
det kommuner som har använt sig av vad de kallar för obligatoriskt skolval
under många år. Det finns också kommuner som på senare år använder vad
de kallar aktivt skolval som kan enklast beskrivas som en mildare variant.
För de flesta kommuner som använder sig av aktivt skolval eller
obligatoriskt skolval innebär detta digitala system, men också att framförallt
vårdnadshavare som inte gjort något val blir kontaktade för att uppmanas att
välja skola åt sina barn. I Botkyrka väljer 88% av vårdnadshavarna skola i
första omgången och av de som sedan blir kontaktade, visar det sig att 12%
av dem som inte valt skola inte är medvetna om att ett skolval existerar. I
kommuner som Täby, Nacka och Sollentuna är det minst 98 % av
vårdnadshavarna som väljer skola. Det är också kommuner som under längst
tid tillämpat en liknande metod som föreslås i motionen, som vi ser som
förebild."
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Ärendebeskrivning
Caroline Högström (M) lämnade den 4 maj 2017 in motionen ”Inför aktivt
skolval i Västerås”. I motionen föreslås att Västerås stad ska införa ett
system med aktivt skolval där samtliga elever i kommunen behöver göra ett
aktivt val av grundskola, oavsett om det gäller kommunal eller fristående
huvudman.
Motionen remitterades till grundskolenämnden, som yttrande sig i ärendet
den 29 augusti 2017, § 169. När ärendet behandlades av kommunfullmäktige
beslutades att motionen skulle återremitteras till grundskolenämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande, daterat den 8
november 2018, lämnat följande förslag till beslut:
Grundskolenämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande,
daterat 2018-11-13, som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Caroline Högström (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, med
följande ändringsyrkanden:
1. att andra stycket, sidan 1 i yttrandet, som inleds med ”I motionens
ingress…” stryks.
2. att följande mening läggs till i slutet på andra stycket, sidan 3 i yttrandet:
”Borås, Täby, Nacka, Malmö och Sollentuna är andra kommuner som
använder sig av aktivt skolval”.
3. att följande stycke läggs till efter andra stycket, sidan 3 i yttrandet: ”Den
statliga skolkommissionen föreslog även aktivt skolval som ett av flera
förslag i den SOU 2017:35 som presenterades för regeringen.”
4. att fjärde stycket, sidan 3 i yttrandet, ändras till: ”Enligt Caroline
Högströms (M) motion är boendesegregationen en stark orsak till
skolsegrationen”.
Pernilla Rinsell (MP) yrkar bifall till Caroline Högströms (M) tredje
ändringsyrkande, med ändringen att stycket formuleras enligt följande:
”Den statliga skolkommissionen föreslog även aktivt skolval som ett av flera
förslag för att motverka skolsegregation i den SOU 2017:35 som
presenterades för regeringen.”
Proposition
Ordförande finner inledningsvis att det finns ett förslag till beslut avseende
förvaltningens förslag, med ändringar enligt Caroline Högströms (M)
yrkanden 1,2 och 4, och att nämnden bifaller dessa.
Avslutningsvis finner ordföranden att det finns två förslag om ändringar,
dels enligt Caroline Högströms (M) tredje ändringsyrkande, dels enligt
Pernilla Rinsells (MP) yrkande. Ordförande föreslår en propositionsordning
där de båda förslagen ställs mot varandra. Propositionsordningen godkänns
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och genomförs. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Pernilla
Rinsells (MP) yrkande.
Kopia till
Kommunstyrelsen
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Michael Fredqvist
Epost: michael.fredqvist@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Yttrande till kommunstyrelsen över motion från Moderaterna
gällande aktivt skolval i Västerås
Caroline Högström (M) föreslår i motionen ”Inför aktivt skolval i Västerås”
att Västerås stad inför ett system med aktivt skolval där samtliga elever i
kommunen behöver göra ett aktivt val av grundskola, oavsett om det gäller
kommunal eller fristående huvudman.
Sammanfattning
Grundskolenämnden instämmer i motionärens uppfattning att det är viktigt
att alla vårdnadshavare känner till det fria skolvalet. Inom den kommunala
grundskolan i Västerås är det fria skolvalet, enligt skollagen, implementerat.
Alla vårdnadshavare har därmed möjlighet att aktivt önska skola. Det inte
dock inte möjligt att kräva ett aktivt val. Detta då grundskolenämnden alltid
är skyldig att erbjuda en grundskoleplacering och elever/vårdnadshavare som
inte gör ett aktivt val får inte missgynnas.
Under hösten 2018 startade ett projekt för att upphandla ett skolvalssystem.
En av förutsättningarna för upphandlingen är att de fristående skolorna ska
ges möjlighet att vara med. Det är dock de fristående huvudmännen som
bestämmer om och i vilken omfattning de vill ingå i en gemensam
placeringsprocess/ system.
Skollagens reglering
Enligt skollagens 9:e kapitel, § 15, (förskoleklass) samt 10:e kapitel, § 30,
(grundskola) ska en elev placeras vid den av kommunens skolenheter där
elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade
placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering
vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven
vid en annan skolenhet inom sin grundskola.
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Utifrån ovanstående har grundskolenämnden beslutat om urvalsprincip enligt
nedan:
”Om en kommunal skola inte har plats för alla som önskat den, sker
placering utifrån relativ närhet. Relativ närhet används för att det ska vara
möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet. Det är alltså ett
mått på barns berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet.
Om två barn önskat samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är
det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har
rätt till platsen.”
Gällande syskonförtur finns det ingen laglig grund för detta i skollagen. De
huvudmän som använder detta som urvalskriterium har även ett
avståndskriterium med i urvalet. Men i första hand gäller det lagutrymme om
relativ närhet eller närhetsprincipen som finns beskriven i skollagens 9:e
kapitel, § 15, (förskoleklass) samt 10:e kapitel, § 30, (grundskola).
Gällande placering utifrån särskilda skäl är huvudmannen skyldig att anpassa
skolgången utifrån elevs särskilda behov. Även här finns det ingen laglig
grund i skollagen för att använda särskilda skäl som urval vid skolplacering.
Varje skolenhet ska vara anpassad för att ta emot elever med särskilda skäl.
Dessutom åligger det rektor att organisera verksamheten så att alla elever får
det stöd som de har rätt till oavsett bakgrund och behov.
Grundskolenämndens placeringsprocess
Enligt rutin gällande från och med hösten 2017 skickas information om
skolvalet ut till samtliga vårdnadshavare vilka har barn som ska börja i
förskoleklass, i årskurs 1 i de fall barnet inte gått i förskoleklass samt till
dem vars barn ska börja i årskurs 6 eller 7. Informationen är oberoende av
huvudman och kommer från skolstaden Västerås.
I ett andra informationsbrev uppmanar den kommunala huvudmannen
samtliga vårdnadshavare vilka har barn som ska börja förskoleklass, årskurs
1 i de fall barnet inte gått i förskoleklass, eller årskurs 6/7 att aktivt önska
skolplacering.
Kommunen är dock alltid skyldig att erbjuda en plats, vilket innebär att även
den som inte aktivt önskar skola får en skolplacering till sitt barn.
Kommunen ska i det fall, med hänsyn till berörda elevers intresse av en
skola nära hemmet, finna den bästa lösningen.
När skolvalsperioden har avslutats placeras alla barn utifrån i första hand
vårdnadshavares önskemål. Om inte något av önskemålen går att uppfylla
placeras barnet i den närmaste kommunala skola där det finns plats. Barnet
är inte garanterad en plats på den skola som finns närmast hemmet.
Om vårdnadshavare inte har gjort något önskemål om skola har barnet
placerats på den närmaste kommunala skola, utifrån folkbokföringsadressen,
där plats fanns.
Inför läsåret 2018/2019 var det 84 % av vårdnadshavare till barn i
förskoleklass, vilka fick information om aktivt skolval, som gjorde ett val.
Till årskurs 7 var siffran 68 %.
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Skolplacering hos fristående skolor
Idag hanterar fristående huvudmän sin egen kö. Detta innebär att
vårdnadshavare söker plats i en fristående skola direkt hos skolan. Fristående
huvudmän hanterar själva sin antagning och har möjlighet till andra
urvalsgrunder än de kommunala skolorna. Exempelvis kan urvalsgrunderna
bygga på syskonförtur, kötid eller annat, vilket inte är tillåtet för kommunala
huvudmän. När en fristående skola ansöker om tillstånd att bedriva skola ska
de urvalsgrunder som planeras tillämpas anges.
Aktivt skolval hos andra kommuner
Helsingborg och Botkyrka är två kommuner som infört aktivt skolval, vilket
innebär att vårdnadshavare ska välja skola till sitt barn. Trots upprepade
påminnelser är det inte alla vårdnadshavare som väljer skola till sitt barn.
Dessa barn placeras enligt relativ närhet på de skolor som har plats efter det
att de som aktivt valt skola har placerats. Borås, Täby, Nacka, Malmö och
Sollentuna är andra kommuner som använder sig av aktivt skolval. Den
statliga skolkommissionen föreslog även aktivt skolval som ett av flera
förslag för att motverka skolsegregation i den SOU 2017:35 som
presenterades för regeringen.
I Västerås tillämpas i stället regeln att barn till vårdnadshavare som inte valt
skola placeras utifrån relativ närhet i samband med att de barn som önskat
skola placeras.
Enligt Caroline Högströms (M) motion är boendesegregationen en stark
orsak till skolsegrationen.
De kontaktade kommunerna berättar också att en stor majoritet av sökande
väljer aktivt en skola nära hemmet.
För att minska skolsegregationen behöver vårdnadshavare i alla
bostadsområden i större utsträckning göra val av skola i andra stadsdelar
samt bygger på möjligheten att också utöka platstillgången på de skolor som
önskas vartefter de blir fyllda.
Gemensamt skolvalssystem i Västerås
Under hösten startade ett projekt för att upphandla ett skolvalssystem.
Förutsättningarna för upphandlingen är bland annat att det ska ge även de
fristående skolorna möjlighet att vara med. Dialogen med de fristående
skolorna kring skolvalsprocessen pågår. För närvarande finns inget uttalat
intresse bland de fristående huvudmännen att ingå i ett gemensamt
skolvalssystem. Detta utifrån de urvalsgrunder de fristående skolorna
tillämpar och fått sitt skoltillstånd på. Under projektets gång är det viktigt att
formulera olika scenarier kring hur de fristående skolorna kan integreras i ett
nytt skolvalssystem för att tydliggöra för alla parter. Det är dock de
fristående huvudmännen som själva bestämmer om och i vilken omfattning
de vill ingå i en gemensam placeringsprocess/ system.
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Yttrande till kommunstyrelsen över motion från (M) - Inför aktivt
skolval i Västerås
Beslut
Grundskolenämnden tar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande daterat
den 29 juni 2017 som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Grundskolenämnden har fått tillfälle att inkomma till kommunstyrelsen med
yttrande över en motion från Moderaterna - Inför aktivt skolval i Västerås
har remitterats till grundskolenämnden för yttrande. Yttrandet ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 5 september 2017.
I motionen föreslås:


Att Västerås stad inför ett system med aktivt skolval där samtliga
elever i kommunen behöver göra ett aktivt val av grundskola, oavsett
om det gäller kommunal eller fristående huvudman.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i yttrande daterat 29 juni 2017 lämnat
synpunkter på motionen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i tjänsteutlåtande den 29 juni 2017
lämnat följande förslag till beslut:
Grundskolenämnden tar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande daterat
den 29 juni 2017 som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Kopia till
Kommunstyrelsen
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Erik Johansson
Epost: erik.johansson@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Yttrande över motion från (M) - Inför aktivt skolval i Västerås
Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen instämmer i motionärens uppfattning att
det är viktigt att alla vårdnadshavare känner till det fria skolvalet.
Förvaltningen ser möjligheten att uppmana vårdnadshavare till ett aktivt val,
men att det inte är möjligt att kräva ett aktivt val, eftersom kommunen alltid
är skyldig att erbjuda en skolplacering i grundskolan och att
elever/vårdnadshavare som inte gör ett aktivt val inte får missgynnas.
Inom den kommunala grundskolan i Västerås är det fria skolvalet, enligt
skollagen, implementerat. Alla vårdnadshavare har utifrån detta möjlighet att
aktivt önska skola.
Hanteringen av skolvalet sker idag manuellt. Förvaltningen ser i dagsläget
över möjligheten att införa ett IT-system för att hantera skolvalsprocessen.
Att alla känner till det fria skolvalet
Barn- och utbildningsförvaltningen instämmer i uppfattningen att det är
viktigt att alla känner till det fria skolvalet. Enligt rutin från och med hösten
2017 skickas information om skolvalet ut till samtliga vårdnadshavare till
barn som ska börja i förskoleklass, i årskurs 1 i de fall barnet inte gått i
förskoleklass samt till dem vars barn ska börja i årskurs 6/7.
Aktivt val till kommunal respektive fristående skola
Förvaltningen noterar skillnaden mellan val till kommunal respektive
fristående skola.
Till den kommunala skolan uppmanas samtliga vårdnadshavare till barn som
ska börja förskoleklass, årskurs 1 i de fall barnet inte gått i förskoleklass,
eller årskurs 6/7 att önska placering. Kommunen är dock alltid skyldig att
erbjuda en plats, vilket innebär att även den som inte aktivt väljer en skola
får en skolplacering till sitt barn. Kommunen ska i det fallet med hänsyn till
berörda elevers intresse av en skola nära hemmet finna den bästa lösningen.
För att få en plats i en fristående skola krävs ett aktivt val att ställa sig i kön
till önskad skola. Fristående huvudmän hanterar själva sin kö och har
möjlighet till andra urvalskriterier än de kommunala skolorna när det gäller
vilka som har förtur till skolan.
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Urvalsgrunder
Förvaltningen anser inte att det är aktuellt att se över urvalskriterierna i
dagsläget, då frågan nyligen utretts och grundskolenämnden den 18 april
2017 beslutade om nya urvalskriterier.
Enligt det nya beslutet gäller principen om relativ närhet som urvalsgrund,
det vill säga om antalet sökande till en skola är större än antalet lediga
platser.
Införande av system med aktivt skolval
Inom den kommunala grundskolan i Västerås är det fria skolvalet, enligt
skollagen, implementerat. Alla vårdnadshavare har utifrån detta möjlighet att
aktivt önska skola.
Hanteringen av skolvalet sker idag manuellt. Förvaltningen ser i dagsläget
över möjligheten att införa ett IT-system för att hantera skolvalsprocessen.

