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Motion: Varför väljer elever bort våra skolor? 

Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp yrkar på att kommunfullmäktige beslutar: 

 

att kommunen snarast genomför en enkätundersökning bland samtliga vårdnadshavare och barn i 

åk 6-9, som har valt att flytta sina barn ur kommunens skolor, för att ta reda på orsakerna till att 

man väljer bort dessa, samt 

att kommunen utifrån svaren i ovan nämnda undersökning och den ekonomiska påverkan som 

valet har för kommunens ekonomi upprättar en plan för hur man kan förbättra förutsättningarna 

att behålla elever i större utsträckning. 

 

Om motionen 

 

På utbildningsnämndens senaste möten har informerats om att fler elever i åk 7-9 än vad som 

beräknats i budgeten väljer skolor i andra kommuner, både fristående och kommunala. När vår 

representant Maria Apell ställt frågan varför detta sker finns inget riktigt svar. Elever som väljer 

skolor utanför kommunen innebär ökade kostnader för kommunen och nämnden, och indikerar att 

våra skolor kan ha kvalitetsproblem. En stor utflyttning av elever (och medföljande elevpeng) 

riskerar att utarma våra skolor och minska diversiteten i klasserna, och kan även påverka 

studieresultaten. Vi vet egentligen inget om varför familjerna väljer att byta. Är det för att få mer 

hjälp och stöd med olika svårigheter? Eller kanske tvärtom, för att få hjälp att utvecklas i en 

snabbare takt? Lugnare skolmiljö? Eller kanske helt andra anledningar? 

 

Vi behöver bättre information om varför föräldrar tillsammans med sina barn/ungdomar väljer 

skolor i andra kommuner, trots allt vad det innebär av längre/dyrare skolväg, byte av skolkamrater, 

lärare etc.  

 

Staffanstorp ligger dessutom på plats 218 i Lärarnas Riksförbunds ranking över vilka svenska 

kommuner som lyckas bäst med skolan utifrån sina förutsättningar. Det är en mycket låg placering! 

(Den mer etablerade skolrankingen Bästa Skolkommun som Lärarförbundet gör varje år tar endast 

hänsyn till faktiska resultat, utan att väga in socioekonomiska förutsättningar. I denna har 

Staffanstorp sjunkit från plats 4 år 2013 till plats 91 år 2018).  

 

Rankingar är svåra att ta på allvar när man inte vet hur de är gjorda, har vi hört sägas. Här finns 

hela undersökningen och en beskrivning av hur man har gått tillväga: 

 

https://www.lr.se/download/18.6d1a1d3e16a6ae002d41ea/1559028137597/LRUND172_Lyckas_din_komm

un_med_skolan_utifran_sina_forutsattningar_201905.pdf  (Kort URL: bit.ly/2HDmHql)  

 

https://www.lr.se/download/18.6d1a1d3e16a6ae002d4a122/1559028152403/Kommunrankning_t

ill_Skolriksdag_2019_excel.xlsx (Kort URL: bit.ly/2LgLP8R) 
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En av variablerna man tittade på i ovan nämnda undersökning var elevresultat, baserat på 

avgångsbetygen i åk 9. Där ligger Staffanstorp ännu lägre, på plats 242 av Sveriges 290 kommuner 

(då har man alltså tagit med kommunens individuella förutsättningar att nå högre resultat). 2018 

var en femtedel av avgångseleverna från Balderskolan inte behöriga till gymnasiet, enligt siffror 

från årets budget.  En annan variabel var lärarlönerna. Där ligger Staffanstorp på plats 256. Det är 

t.ex. hög personalomsättning på Balderskolan. Man har varierande elevunderlag och tvingas ibland 

hyra in behöriga lärare, båda dessa poster kostar. Lärare och övrig personal ute på våra skolor gör 

ett fantastiskt jobb, och bör erbjudas de bästa förutsättningar för detta. 

 

Vi i Miljöpartiet önskar högre ambitioner för skolan och därmed alla kommunens ungdomar, med 

större möjligheter för dem att nå sin fulla potential i och större möjligheter att påverka sin framtid i 

den riktning de önskar. 

 

Kanske finns delar av svaret på varför många av Staffanstorps elever väljer andra skolor än 

kommunens egna i LR:s utvärdering. Men för att få bättre kunskap, och information som är 

specifik för Staffanstorp, vill vi i Miljöpartiet att ett helhetsgrepp tas om skolan och att kommunen 

undersöker detta närmare. Det finns enkätundersökningar som elever och vårdnadshavare svarar 

på, t.ex. NKI (Nöjd Kund Index) 2019, men dessa besvaras nu bara av dem som fortfarande går i 

någon av kommunens skolor och inte av dem som har bytt (och på flera skolor var svarsfrekvensen 

från vårdnadshavare mycket låg, t.ex. 44 av 193 vårdnadshavare på Balder). En undersökning 

bland dem som har bytt skola skulle ge en bredare bild av hur det ser ut i våra skolor, och är 

nödvändig information vare sig dessa rankingar ses som relevanta eller ej. 

 

Vi förutsätter att det är en prioriterad fråga även hos de styrande partierna M och SD, om inte 

annat så för att ha bättre kontroll över Utbildningsnämndens budget, och ser fram emot att 

motionen bifalles så att situationen utreds och åtgärdas.  

 

 

Miljöpartiet de gröna i Staffanstorp, genom David Wittlock - 4 oktober 2019 

 

 


