
Välj skola inför hösten 2012! 

 

Torsdagen den 26 januari beslutade Karlskronas fullmäktige att Barn- och Ungdomsnämndens 

kvalitetsinspirerade internbudget ska göras om. Femklöver och opposition ska enas över blockgränsen. 

Men skollagen (2010:800) ställer, utöver krav på högre kvalitet i undervisning och lärarkompetens, 

också större rättigheter till familjerna att välja skola och att få kommunal skolskjuts till densamma. 

Men skolplatser, elevval och skjutskostander påverkar både varandra och möjligheterna att sätta ihop 

en rättvisande budget. Om detta säger kommunen inget. Vi tror att läget kan beskrivas så här: 

 

Skolvalet gäller ju generellt för alla elever och skolor. Är man nöjd så gör man inget och hamnar i den 

så kallade ”hemskolan”. Detta är normalt den närmaste kommunala grundskolan (som finns kvar). 

Men om man vill göra ett aktivt skolval kan man gå in på Karlskronas website. Man behöver då leta 

sig fyra länkar ner från startsidan till http://www.karlskrona.se/BarnochUtbildning/Grundskola-

ny/Valja-skola-/Val-till-grundskola/ . Här kan familjerna registrera val för alla syskon, alla årskurser 

och flera år framåt. Man kan också aktivt välja att i första hand vara kvar på sin nuvarande skola. 

 

Beslutet om nedläggning av Sturköskolans högstadium ingår i det här budgetomtaget. Detta är nu 

alltså en öppen fråga. Så om man till exempel vill visa att tillräckligt många elever kommer att finnas 

kvar i höst, så går vi in på denna sida och väljer Sturköskolan som sitt förstahandsval. Alla som vill 

stödja sin egen nedläggningshotade favoritskola väljer på motsvarande sätt. 

 

På kommunens sida om val av grundskola, senast uppdaterad den 5 april 2011, kan man den 30 januari 

2012 läsa: "Väljer familjen annan skola än den som barnet geografiskt tillhör upphör rätten till 

skolskjuts." Detta är, sedan skollagen började tillämpad den 1 juli 2011, fel.  

 

Skolverket beskriver lagen som att "… skolskjuts blir en rättighet och kommunens beslut kan 

överklagas genom förvaltningsbesvär." Kommunen känner väl till detta. Redan 2009 menade 

kommunen i sitt yttrande till regeringen att lagen skulle komma att "... innebära att alla elever oavsett 

skolval blir berättigade till skolskjuts." (BUN 2009.165.610 den 2009-09-14). Man framhöll där också 

att man var oroad över att det skulle bli mycket dyrt. Och nu gäller skollagen, samtidigt som man 

planerar för att minska antalet skolor.  
 

Kommunen lär alltså vara tvungen att anordna skolskjuts till annan skola än den i vilken eleven 

normalt skulle ha placerats, om detta kan organiseras så att det inte medför organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter jämfört med det normala åtagandet. Så om eleven normalt har skjuts till en 

viss skola, kan den nu hävda rätten att få skjuts till en annan skola, till motsvarande kostnad. 

Kostnaderna för skolskjutsar riskerar att öka från dagens 22 miljoner kronor om året till ett okänt 

större belopp. 

 

Allt sammantaget vill vi föreslå följande: Att kommunen informerar tydligare om skolvalssidan och 

gör den lättare att hitta. Att läget i skolvalet görs tillgängligt för allmänheten och används i 

planeringen. Att informationen om skolskjutsar uppdateras så att den stämmer med aktuell 

lagstiftning. Att elevströmmarna i största möjliga omfattning samordnas med Blekingetrafikens 

befintliga nät. Och att alla familjer gör aktiva skolval även då "hemskolan" är att föredra.  

 

Gör detta innan kommunens samtal om skolbudgetar börjar om den 6 februari. Det här är särskilt 

viktigt för familjer vid ifrågasatta skolor. Och det borde stödja det kommunala budgetomtaget. 
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