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Norra Hisingens överenskommelse med Västra Hisingen avseende mottagande av
elever i grundskolan

Förslag till beslut
Informationen antecknas till protokollet.
Ärendet
Stadsdelsnämnden beslutade den 15 december 2015 om överenskommelse med SDN
Västra Hisingen avseende mottagande av elever i grundskolan. Överenskommelsen
gällde för vårterminen 2016.
Bakgrund
Den 16 december 2015 beslutade kommunstyrelsen om Handlingslinjer för att främja
en jämnare fördelning av elever i behov av särskilt språkstöd. Beslutet medför att
stadsdelsnämnderna uppmanas att tillämpa en prioritetsordning som innebär att när
elever önskar plats i en grundskola och samtligas önskan inte kan tillgodoses, ska
nyanlända elever ges företräde om den sökta skolan har en låg andel nyanlända elever.
Stadsdelsnämnden Norra Hisingen beslutade den 29 mars 2016 att tillämpa en
prioriteringsordning vid skolplaceringar i enlighet med kommunstyrelsens uppmaning.
Skolplaceringar hanteras numera på stadsdelsnivå i staden till skillnad från tidigare då
detta skedde på skolnivå. Stadsdelarna samverkar och tillämpar likvärdiga förfaranden
när skolplaceringar görs. Stadsdelen där eleven bor vägleder vårdnadshavarna i valet av
skola. För att säkerställa samverkan över stadsdelsgränserna har sektorscheferna
kommit överens om att det ska finnas en funktion i varje stadsdel för att ta hand om
skolplaceringar av nyanlända elever. För att kunna ge vårdnadshavarna råd och
vägledning inför skolvalet krävs att det finns en överblick över var det finns lediga
skolplatser, vilka skolor som kan betraktas ha ”närhet till hemmet” samt vilken av dessa
skolor som är mest lämpad att ta emot en nyanländ elev. Stadsdelsförvaltningen har
därför ha en överblick över:
 lediga skolplatser i såväl stadsdelens egna skolor, andra stadsdelars skolor som
fristående skolor,


nyanlända elever som flyttar in under läsåret,



dialog om genomgång av lämplig skolplacering samt rekommendation av
skolval och liknande med vårdnadshavarna,



vilka skolplaceringar som görs.

1(2)

Konsekvensbeskrivningar
Barnperspektiv
Förvaltningen kan inte se några konsekvenser ur detta perspektiv.
Jämställdhetsperspektiv
Förvaltningen kan inte se några konsekvenser ur detta perspektiv.
Förvaltningens överväganden
Enligt överenskommelsen som träffades med SDN Västra Hisingen i december 2015
skulle utvärdering av överenskommelsen göras i maj 2016 och därefter skulle de båda
stadsdelsnämnderna ta ställning till en eventuell förlängning av överenskommelsen. En
sådan utvärdering har inte genomförts eftersom stadsdelsnämnden redan i mars månad
2016 beslutade att följa kommunstyrelsens uppmaning som bland annat innebär
prioritering av nyanlända vid skolplacering. Samtliga stadsdelar har beslutat att arbeta
utifrån de handlingslinjer i syfte att stärka nyanländas lärande som kommunstyrelsen
antog varför det inte längre föreligger ett behov av en särskild överenskommelse med
stadsdelsnämnden Västra Hisingen.

Samverkan
Information i FSG 2016-08-24.
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