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Remissvar ”En mer likvärdig skola - minskad
skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU
2020:28)”, Dnr U2020/02667/S
Remissinstansens synpunkter
Gemensamt skolval
Hedemora kommun har i dagsläget ett gemensamt skolval för våra
kommunala skolenheter, ej fristående enheter. Vårdnadshavare väljer skola
det året deras barn ska börja i förskoleklass. Det som i dagsläget styr är att
elever ges enbart rätt till skolskjuts om de väljer skolan i det
upptagningsområde de tillhör. Om det är möjligt kan de erbjudas skolskjuts
förutsatt att det inte innebär några organisatoriska eller ekonomiska
merkostnader för kommunen, till exempel om skolskjutsen går förbi
bostadsadressen.
Ett gemensamt skolval för kommunala och fristående enheter skulle
underlätta och samtidigt ge en bra översikt. Detta behöver dock inte skötas
av ett regionalt nationellt skolvalssystem.
Regionen kommer från hösten 2021 styra start- och sluttider för de
kommunala skolenheterna. Regionens syfte är att effektivisera och tillgodose
möjligheterna att åka kommunalt mellan olika kommuner. Som huvudman
för de kommunala skolorna kan vi då inte styra skolskjutsarna som vi
önskar. Det kan innebära svårigheter att tillgodose vissa skolval.
Hedemora kommun ställer sig positiva till att styra möjligheten till skolbyten
enbart vid terminsstart.
Grunder för skolplaceringar och urvalsregler
”Utredningens utgångspunkt är att vårdnadshavares önskemål ska vara
styrande för skolplaceringar. Om antalet platser på en skola är färre än
antalet sökande elever måste dock ett urval göras. Det är huvudmännen som
ska avgöra vilka urvalsgrunder som då ska gälla.”

Hemsida

E-post

Hedemora kommun

www.hedemora.se

bildningsnamnden@hedemora.se

Organisationsnr

212000-2254

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

Bildningsförvaltningen
Box 201
776 28 Hedemora

Bildningsförvaltningen
Kraftgatan 10
Hedemora

0225-340 00

0225-341 64

433-2409

Hedemora kommun

Datum

Sida

2020-11-05

2(2)

Hedemora kommun ser inte att det gör någon skillnad mot hur det är idag.
Detta eftersom utredningen föreslår att kommunala skolor fortsatt ska ha en
garanti för elever att bli placerade enligt närhetsprincipen.
Vi ser inte att denna fördelningsmodell utifrån utredningens förslag kommer
att göra någon skillnad. Hedemora kommun är en vidsträckt kommun med
många små skolor, därav fylls de i första hand med elever utifrån
närhetsprincip och syskonförtur. Att kunna kvotera in krävs extra skolskjuts
och längre skoldagar.
Förslag för en förbättrad resursfördelning
Hedemora kommun ser positivt till den fortsatta utredningen gällande ett
treårigt sektorsbidrag där huvudmannen skall kartlägga och analysera och
redovisa behov och prioriteringar för en likvärdig undervisningskvalitet. Vi
ser också att en utredning av tilläggsbelopp är ytterst nödvändig och bör
genomföras skyndsamt.
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