
Svar på interpellation av Jenny Broman (V) angående aktivt skolval 
 
I en interpellation har Jenny Broman ställt följande två frågor 
 

• Hur säkerställer du att barn till föräldrar som inte gjort ett aktivt skolval inte drabbas 
negativt? 

 
• Hur skall du se till att skolsegregationen inte ökar med det aktiva skolvalet? 

 
och jag vill överlämna följande svar.  
 
Alla elever i förskoleklass och grundskola har rätt till en skolplacering på en skolenhet nära 
hemmet i Göteborg, enligt närhetsprincipen. Det innebär dock inte att ett barn är garanterad 
att få en plats på den skola som ligger närmast hemmet.  

Stadens närhetsprincip innebär alla elever har rätt till en placering vid en skolenhet inom: 

• Ungefär två kilometer från hemmet (barnets folkbokföringsadress) för årskurserna F-3. 
• Ungefär fyra kilometer från hemmet för årskurserna 4–6. 
• Ungefär åtta kilometer från hemmet för årskurserna 7–9.  

 
Om en skola får fler ansökningar än det finns platser är det stadens prioriteringsordning för 
förskoleklass och grundskola som avgör vilken elev som har rätt till platsen. Om ett barn är 
folkbokfört i Göteborg, men vårdnadshavare inte har lämnat önskemål om var de helst vill att 
barnet ska gå i skolan, så placeras barnen enligt ovan nämnda regler. Den stora merparten av 
eleverna som sökte till förskoleklass, årskurs 4, 6 och 7 läsåret 2019/2020 placerades på sitt 
första hands val.  

Göteborg är en av landets mest segregerade städer och den segregationen återspeglar sig även 
i skolan. Det är i skolan som integrationen börjar. För elever i skolor i utsatta områden, 
områden där arbetslösheten är hög och utbildningsnivån låg, är utmaningarna extra stora. I 
detta är det aktiva skolvalet viktigt för att öka den sociala rörligheten och bryta segregation 
som i huvudsak beror på det segregerade boendet.  

Skolvalet i Göteborg, så som det nu är utformat är väldigt nytt, och såväl nämnd som 
förvaltning följer frågan nära. Erfarenheter omhändertas och förbättringar genomförs. Flera 
insatser vidtas för att stärka det aktiva skolvalet för att nå målet om att alla vårdnadshavare 
ska göra ett aktivt val. En grund för det är en god och gedigen information om samtliga 
skolor.  

Det aktiva skolvalet är långt ifrån perfekt, men det är bättre för integration och kunskap än att 
avveckla det. Alla skolor ska vara bra skolor, därför måste skolorna ha likvärdiga 
förutsättningar. Steg för steg läggs nu skolpolitiken om i Göteborg för att göra detta möjligt. 

Helene Odenjung 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande tillika ordförande i grundskolenämnden 
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Interpellation av Jenny Broman (V) till 
grundskolenämndens ordförande angående 
aktivt skolval 
 

Inför höstterminen 2019 genomfördes för första gången ett aktivt skolval i hela Göteborg 
för elever som skulle börja förskoleklass eller elever med övergång till nästa årskurs som 
tillhörde en annan skolenhet än den tidigare gjorde. Exempelvis kan byte av skolenhet 
vara mellan år 6 och år 7 där år 7 tillhör en annan skola med annat namn och geografisk 
placering, men även exempelvis mellan år 3 och år 4 där årskurserna ligger under samma 
tak, men är organisatoriskt indelad under två rektorer och därför räknas som olika 
skolenheter. Att föräldrar har behövt göra ett skolval när barnet skulle gå kvar på samma 
skola men tillhört olika skolenheter har varit otydligt för många föräldrar.  

Sammanlagt har det gjorts ca 11 000 placeringar av grundskoleförvaltningen inför läsår 
2019/2020 till följd av dessa val. Av de som varit aktuella för skolval har 88% gjort ett 
val, men andelen föräldrar som gjort skolval skiljer sig mycket åt mellan stadsdelarna. Av 
de som var aktuella för skolval till år 7 gjorde 98% av föräldrarna ett val i Centrum 
medan 62% gjorde det i Östra Göteborg. I de socioekonomiskt starka områdena gör 
betydligt större andel föräldrar som gör ett aktivt skolval.  

 

Jag vill ställa följande frågor till grundskolenämndens ordförande: 

• Hur säkerställer du att barn till föräldrar som inte gjort ett aktivt skolval inte drabbas 
negativt? 

• Hur skall du se till att skolsegregationen inte ökar med det aktiva skolvalet? 

 

Jenny Broman (V) 

 

Kommunfullmäktige 
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