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§ 36 Dnr KS 2019/02166-1.2.1 

Beslut - Återrapportering av uppdrag - Införandet av ett system 
med aktivt skolval för grundskolan 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Ärendebeskrivning 

I en motion, vilken lämnades in till kommunfullmäktige i maj 2017, föreslog 
Caroline Högström (M) att Västerås stad inför ett system med aktivt skolval 
där samtliga elever i kommunen behöver göra ett aktivt val av grundskola, 
oavsett det gäller kommunal eller fristående huvudman. Syftet med motionen 
var att motverka skolsegregationen och öka likvärdigheten.  

Motionen bifölls av kommunfullmäktige i oktober 2019 och överlämnades 

till grundskolenämnden för verkställande. 

Grundskolenämnden har i september 2020 återrapporterat uppdraget och 
överlämnat det till kommunfullmäktige. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

Yrkanden 

Anna Lundberg (L) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag till beslut. 

Kopia till 

Grundskolenämnden 
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Tjänsteutlåtande – Återrapport av Uppdrag - Införa ett system 
med aktivt skolval för grundskolan 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 
 
Rapporten läggs till handlingarna och uppdraget avslutas. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion, vilken lämnades in till kommunfullmäktige i maj 2017, föreslog 
Caroline Högström (M) att Västerås stad inför ett system med aktivt skolval 
där samtliga elever i kommunen behöver göra ett aktivt val av grundskola, 
oavsett det gäller kommunal eller fristående huvudman. Syftet med motionen 
var att motverka skolsegregationen och öka likvärdigheten.  
 
Motionen bifölls av kommunfullmäktige i oktober 2019 och överlämnades 
till grundskolenämnden för verkställande. 
 
Grundskolenämnden har i september 2020 återrapporterat uppdraget och 
överlämnat det till kommunfullmäktige. 

Beslutsmotivering 

Barn- och utbildningsförvaltningens återrapport beskriver hur det aktiva 
skolvalet organiserats för de kommunala skolorna, då samtliga 
friståendeskolor redan kräver ett aktivt val.  

Barn- och utbildningsförvaltningens återrapport listar och beskriver vilka 
åtgärder som har vidtagits och som kontinuerligt utvecklas för att det aktiva 
skolvalet ska kunna göras av samtliga elever och vårdnadshavare.  

Statistiken visar att fler och fler gör aktiva val, såväl till förskoleklass som 
till årskurs 7. Siffrorna för förskoleklass var läsåren 18/19 94 %, 19/20 84,4 
% och 20/21 87,8 %. För årskurs 7 var de läsåren 18/19 68 %. 19/20 86,8 % 
och 20/21 87,9 %.  

Ett digitalt skolvalssystem har satts igång detta innevarande läsår 20/21. 
Detta system förenklar och ökar rättssäkerheten vid skolvalet.  

Grundskolenämnden har agerat enligt beslutet i motionen från 
kommunfullmäktige. Uppdraget är återrapporterat och föreslås avslutas. 
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Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.  

Ekonomisk bedömning 

Förslaget medför ingen ekonomisk effekt.  

Hållbar utveckling 

Att ha jämlika förutsättningar till utbildning och skolgång är en viktig del i 
social hållbarhet eftersom skolan för många barn och unga är en viktig 
friskfaktor men också eftersom att klara skolan är en grund för att som vuxen 
ha ett arbete.  

 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Christin Tjärnheden 

Direktör strategisk 
samhällsutveckling 
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§ 180 Dnr GSN 2017/01561-1.7.1 

Uppdrag från kommunfullmäktige gällande motionen Inför aktivt 
skolval i Västerås - återrapport 

Beslut 

Grundskolenämnden överlämnar återrapporten till kommunfullmäktige.        

Ärendebeskrivning 

I maj 2017 föreslog Caroline Högström (M), i motionen ”Inför aktivt skolval 

i Västerås”, 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 bifölls av kommunfullmäktige i oktober 2019 och överlämnades 

till grundskolenämnden för verkställande. 

Återrapport av uppdrag gällande aktivt skolval 

Inom den kommunala grundskolan i Västerås är det fria skolvalet, enligt 

skollagen, implementerat. Ständiga revideringar och aktiviteter görs för att 

både säkra ett rättssäkert skolval samt öka andelen vårdnadshavare som gör 

ett aktivt skolval.  

Alla vårdnadshavare uppmanas att aktivt önska skola inför val till 

förskoleklass samt årskurs 7. Om en vårdnadshavare av någon anledning inte 

gör ett val och önskar skola för sitt barn är grundskolenämnden alltid skyldig 

att erbjuda en grundskoleplacering i närheten av hemmet, då dessa elever 

inte får missgynnas. Till fristående skolor är vårdnadshavare alltid skyldiga 

att göra ett aktivt val.  

Därtill har grundskolenämnden beslutat att vårdnadshavare kan ansöka om 

att få byta skola under löpande läsår. Själva bytesförfarandet kan ske vid fyra 

tillfällen under läsåret. 

Skolvalet i Västerås, utfall andel aktiva/ej aktiva val 

   Åk F  Åk 7  

  18/19 19/20 20/21 18/19 19/20 20/21 

Antalet elever  1796  1827 1861  1723 1745 1858 

Ej aktivt val  16% 15,60% 12,20% 32,00% 13,20% 12,10% 

Aktivt val 84% 84,40% 87,80% 68,00% 86,80% 87,90% 

 

Inför läsåret 2020/2021 var det 87,8 % av vårdnadshavarna till barn i 

förskoleklass som gjorde ett val och önskade skola. Till årskurs 7 var 

andelen 87,9 %. Av resultaten framgår att det är en ökning av andelen 

vårdnadshavare som gjort ett aktivt val från läsåren 2018/2019 och 

2019/2020. Aktivt skolval för den kommunala skolan infördes till läsåret 

2018/2019. 
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Digitalt skolvalssystem 

Ett nytt digitalt skolvalssystem är igångsatt vid höstterminens start 

innevarande läsår, 2020/2021. Systemet förenklar och ökar rättssäkerheten 

vid skolvalet. Ansökningarna blir korrekt ifyllda från början och de kan inte 

skickas in om de inte är ifyllda på rätt sätt.  

Den nya digitala tjänsten är för alla vårdnadshavare som har barn som: 

• ska börja i förskoleklass, 

• saknar fortsatt skolgång på sin nuvarande skola, 

• är nyinflyttad och vill söka plats på en kommunal skola, samt 

• vill byta till en kommunal skola. 

Aktivitetet för aktivt skolval 

Aktiviteter som genomförs för att få fler vårdnadshavare att göra ett aktivt 

val av skola är: 

• Skriftlig information om aktivt skolval till samtliga vårdnadshavare som 

har barn som ska välja till förskoleklass eller årskurs 7, exklusive de 

elever som har fortsatt skolgång i årskurs 7 på sin nuvarande skola.  

• Skriftlig information om aktivt skolval från den kommunala 

skolorganisationen till samtliga vårdnadshavare som har barn som ska 

välja förskoleklass eller till årskurs 7, exklusive de elever som har 

fortsatt skolgång i årskurs 7 på sin nuvarande skola.  

• Tydlig information om skolvalsprocessen på stadens hemsida.  

• Ser över och vid behov reviderar informationen om att välja skola på 

stadens hemsida för att förtydliga vårdnadshavares rätt att välja skola.  

• Tydlig information till förskolerektorerna, så att de kan stötta 

vårdnadshavare som har 5-åringar inför val av skola till förskoleklass. 

• Upplyser och informerar rektorer om aktivt skolval löpande och extra vid 

tiden för ordinarie skolvalsperiod. Rektorer uppmanas att vara ett stöd till 

vårdnadshavare inför val. 

• Utvärderar skolvalet efter varje valperiod. Aktiviteter utifrån vad som 

kommer fram vid utvärderingen leder till exempel till lokalt riktade 

insatser mot vissa skolområden om vikten av att vårdnadshavare gör ett 

aktivt val samt generella lärdomar för att stärka skolvalsprocessen om 

aktivt skolval.  
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Kommande aktiviteter 

• Tydligt informera vårdnadshavare om hur man översätter informationen 

om skolvalet till sitt eget modersmål via Google translate, enligt stadens 

riktlinje (till både grundskola och förskola). 

• Har diskussioner med leverantörer av skolvalssystem om möjligheten till 

påminnelse i systemet till de vårdnadshavare som inte inkommit med ett 

aktivt val. 

• Möjlighet att i nämndens verksamhetsplan föra in ytterligare aktiviteter 

för att uppnå ett aktivt skolval för samtliga elever.     

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat följande förslag till beslut: 

Grundskolenämnden överlämnar återrapporten till kommunfullmäktige.     

Yrkanden 

Anna Lundberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Proposition 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 

till beslut med bifall från ordföranden själv, och att grundskolenämnden 

beslutar enligt det. 

Kopia till 

Kommunstyrelsen              
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