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TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-04-25 

Utbildningskontoret 

Utbildningsnämnden 

Kommundelsnämnderna 

Yttrande om ”Möjlighet att använda en särskild kvot vid 
placering i kommunala skolor”  

(Dnr hos Regeringskansliets U2017/01031/S) 

Dnr: UN 17/039 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsdepartementet har i en promemoria lämnat förslag om möjligheten att använda en 

särskild kvot vid placering i kommunala skolor. Det innebär en möjlighet för kommuner att göra 

undantag från närhetsprincipen vid placering av elever i vissa kommunala skolor. Syftet är att 

motverka konsekvenserna av boendesegregationen. Undantag från närhetsprincipen ska vara 

begränsad till maximalt fem procent av totala antal platser på skolan, enligt förslaget. Platserna 

ska fördelas till elever vars vårdnadshavare önskar att de ska gå vid den aktuella skolenheten. 

Bestämmelserna ska finnas i en särskild tidsbegränsad lag. Lagen ska träda i kraft den 1 februari 

2018 och gälla till och med 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2017-04-25 

Utbildningsdepartementets remiss för yttrande från regeringskansliet 

Ärendet 

Södertälje kommun känner tydligt igen den problembild kring bostadssegregationens påverkan 

på elevsammansättningen på skolorna, som beskrivs i promemorian. I Södertälje kommun finns 

en medveten strategi för att fördela nyanlända för att inte belasta enstaka skolor utan istället få 

en god spridning på kommunens samtliga skolor samt att åstadkomma ett effektivare 

resursutnyttjande gällande t.ex. modersmålsundervisning och studiehandledning för ett 

kvalitativt mottagande. Södertälje kommun har också infört ett aktivt skolval som ett led i att 

motverka negativa effekter av bostadssegregationen. Förslag om möjligheten att använda en 

särskild kvot vid placering i kommunala skolor skulle kunna vara ett av flera sätt att skapa en 

mer heterogen elevsammansättning. 

Konsekvenser 

Södertälje kommun gör bedömningen att förslaget inte kommer medföra några nämnvärda 

effekter gällande elevsammansättningen då flertalet kommunala skolor utgörs av elevgrupper 
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