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Yrkande angående – Yrkande från V angående 
plan för kommunala skolplatser till elever på 
vinstdrivande skolor 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Grundskolenämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att informera 
vårdnadshavare och elever om skillnaden mellan enskilda huvudmäns och 
kommunens åtagande och ansvar samt om risken för att fristående skolor med 
kort varsel lägger ned.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att komplettera informationen om fristående 
skolor på stadens webbsidor med uppgifter om skolans huvudman och 
ägarstruktur samt uppgifter om huvudmannens eventuella vinstuttag under de 
senaste åren. 

3. Yrkande från V om plan för kommunala skolplatser till elever på vinstdrivande 
skolor avslås.  

Yrkandet 
Förslagen i betänkandet En mer likvärdig skola är viktiga steg på vägen till en bättre 
skola. Bland annat föreslås en mer rättvis tilldelning av skolpeng till friskolor. Förslagen 
är dock modesta, sett till det unikt marknadsliberala svenska friskolesystemet. 
Kommunen har redan idag uppdrag och ansvar att tillhandahålla skolplatser för alla 
elever, Vänsterpartiets yrkande riskerar bara innebära onödigt merarbete för 
förvaltningarna. Vi ser det som mer rimligt att förvaltningarna löpande arbetar med 
frågan om skolplatser och kapacitet i takt med att konsekvenserna av ett eventuellt 
riksdagsbeslut i enlighet med betänkandet blir verklighet. 

Det förvaltningarna hittills flaggat för är en kommande överkapacitet i delar av staden på 
skolplatser som en direkt följd av expansiva friskoleetableringar. I Göteborg har vi 
dessutom flera nya expanderande koncerner där farhågorna framför allt rör 
konsekvenserna av ett förändrat elevunderlag när kommunala skolor tappar elever till 
friskolor.  

Att friskolor lägger ned är framförallt något som drabbar berörda elever som tvingas byta 
skola och personal som förlorar sina jobb. För stadens förvaltningar leder det till ökad 
administration och merarbete att placera om elever. Det är dock konsekvenser det finns 
kapacitet att hantera. Vi ser inte att det finns anledning att utmåla nedstängning av 
vinstdrivande skolor som något svårhanterbart för staden. Det vore tvärtom ett 
utmanande, men högst angenämt, problem att lösa. 
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Om det blir som vi önskar, att en majoritet i riksdagen tar ansvar för att stoppa 
marknadsskolans slöseri med skattepengar, är vi trygga med att staden kommer stå redo 
att erbjuda alla elever en skolplacering och anställa kvalificerad personal. Däremot ser vi 
ett behov av konsumentupplysning till vårdnadshavare och elever. Det bör tydligare än 
idag informeras om att det finns särskilda risker att välja placering i fristående skola. I 
direkta kontakter och på stadens webbsidor bör det framgå att enskilda huvudmän inte har 
samma åtagande och ansvar för elevens skolgång som kommunen och att det finns risk att 
den fristående skolan lägger ned med kort varsel och att eleven då får en ny skolplacering 
av staden. Även uppgifter om friskolans huvudman, ägarstruktur och vinstuttag under de 
senaste åren är viktig information till vårdnadshavare som vi tyvärr inte kan förvänta oss 
att friskoleägarna själva upplyser om.  
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Yttrande angående - Yrkande från V angående 
plan för kommunala skolplatser till elever på 
vinstdrivande skolor 

 

Yttrandet  
Vi vet inte om den förändring som Vänsterpartiet hänvisar till i sitt yrkande kommer att 

träda i kraft då den statliga utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad 

skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) ännu ej behandlats i 

riksdagen. Även om förslagen i utredningen gällande att införa differentierad skolpeng 

mellan kommunala och enskilda huvudmän skulle införas så anser vi det osannolikt att 

det leder till att samtliga vinstdrivande friskolor omgående avvecklas. 

Alla elever har skolplikt och Göteborgs Stad har utbudsansvar, det vill säga lagstadgad 

skyldighet att erbjuda skolplacering till alla elever utifrån närhetsprincip och 

urvalskriterier. Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden har därför redan i dag 

insyn i de fristående skolorna situation och beredskap för om någon skola med kort varsel 

behöver stängas. Om utredningens förslag verkställs så kommer nämnderna med all 

sannolikhet att återkomma till frågan. I dagsläget ser vi dock ej att nämnderna ska lägga 

resurser på att ta fram en särskild beredskapsplan utifrån ett eventuellt scenario och anser 

därför att yrkandet bör avslås.  

Demokraterna är för valfrihet men anser att skattepengar ska användas effektivt och att 

friskolor inte bör tillåtas att ta ut obegränsat med vinst. Vidare är det viktigt att säkerställa 

att samtliga friskolor vilar på en demokratisk grund och är fria från religiös påverkan.   
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Yttrande angående yrkande från V om plan för kommunala skolplatser 
till elever på vinstdrivande skolor 
 
V yrkar att Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda samt ta fram en 
beredskapsplan för hur Göteborgs Stad under de kommande åren kan erbjuda skolplatser för elever 
som idag går på vinstdrivande skolor. I yrkandet spekuleras det om eventuella framtida förändringar 
av regelverket och finansieringsprinciper för friskolor som kan komma att påverka viljan att driva 
friskolor i Göteborgs stad. Det finns i dagsläget inga skarpa förslag på att ändra 
ersättningsmodellerna och om sådana dyker upp är det varje huvudmans uppgift att göra en 
bedömning av hur detta påverkar den egna verksamheten.  

Göteborg har idag en mångfald av huvudmän som bedriver skolverksamhet, både på grundskole- och 
gymnasienivå. Detta bör ses som en tillgång då det ger alla elever möjligheter att få sina särskilda 
förutsättningar och behov beaktade.  

Grundskoleförvaltningen och Utbildningsförvaltningen har en ständigt pågående omvärldsanalys där 
det ingår att bedöma effekter av olika möjliga regelförändringar. Det finns även en beredskap att 
möta förändringar i elevunderlaget vilka kan bero på demografiska variationer, nya skolor som 
etableras och även i de få fall då en huvudman, kommunal eller fristående, stänger en skolenhet.  

Vänsterpartiets yrkande i Kommunstyrelsen bör därför avslås. 
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Yttrande angående – Yrkande från V 
angående plan för kommunala skolplatser till 
elever på vinstdrivande skolor 

Yttrandet 
Den statliga utredningen ”En mer likvärdig skola–minskad skolsegregation och 
förbättrad resurstilldelning (SOU 2020: 28)” har ännu inte behandlats i riksdagen. 
Det är således inte heller säkerställt att den förändring som yrkandet hänvisar till 
kommer att bli verklighet. Även om så blir fallet är det inte sannolikt att alla 
friskolor som idag tar ut vinst lägger ner över en natt. Miljöpartiet anser att 
vinstuttag i skolan inte ska tillåtas och ser positivt på alla förändringar som bidrar 
till att utbildning bedrivs av pedagogiska visioner och inte av vinstintresse.  
 
Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden har redan idag insyn i de fristående 
skolornas situation och är väl insatta i att en eventuell konkurs skulle påverka 
verksamheten. Nämnderna kommer sannolikt att behöva återkomma till frågan när 
vi vet vilka av utredningens förslag som blir verklighet och vilka skolor som 
faktiskt planerar att göra verklighet av sina nedläggningshot, men i nuläget ser vi 
inget behov av att nämnderna behöver ta fram en särskild beredskapsplan. Det 
riskerar att vara onödig administration för redan belastade förvaltningar. 
Miljöpartiet kommer att fortsätta följa frågan i samtliga utbildningsnämnder men 
avser avstå från att delta i beslutet i kommunstyrelsen.  
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Yrkande angående plan för kommunala 
skolplatser till elever på vinstdrivande skolor 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Grundskolenämnden och Utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda samt ta fram 
en beredskapsplan för hur Göteborgs Stad under de kommande åren kan erbjuda 
skolplatser för elever som idag går på vinstdrivande skolor.  

Yrkandet 
Majoriteten av det svenska folket har vid upprepade tillfällen i opinionsundersökningar 
sagt att de vill lämna experimentet med marknadsskolan bakom sig. Förra året 
presenterades en av många statliga utredningar om skolan vars förslag kan leda till en 
grundläggande systemförändring av den svenska marknadsskolan och dess segregerande 
effekter. Utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad 
resurstilldelning (SOU 2020: 28)” föreslår bland annat att friskolor ska få en lägre 
ersättning (”skolpeng”) än kommunala skolor, då kommunens ansvar för att bedriva 
skolverksamhet är större och mer resurskrävande. Målet är bland annat att komma åt den 
snedfördelning av resurser som idag drabbar många kommunala skolor hårt, samma 
snedfördelning som leder till att ett antal framförallt större skolkoncerner kan plocka ut 
vinster från skolpengen.   

En av de centrala drivkrafterna för att vinstdrivande företag ska bedriva verksamhet är 
naturligtvis möjligheten att gå med ekonomisk vinst, detta gäller även på den svenska 
skolmarknaden. Kommande systemförändringar som reglerar möjligheten till ekonomisk 
vinst inom en verksamhet, kommer också leda till minskat intresse för vinstdrivande 
företag att bedriva skolverksamhet. Flera vinstdrivande skolkoncerner som idag driver 
både grundskolor och gymnasieskolor i Göteborg har uttryckt farhågor kring 
utredningens förslag att förändra hur skolpengen beräknas, både i remissvaren gällande 
utredningen och i medierna. Friskolornas Riksförbund tillsammans med ledande 
representanter för de stora skolföretagen skrev själva i en debattartikel i Svenska 
Dagbladet i april 2020 att en minskning av skolpengen med 10% för friskolor skulle 
kunna leda till att 400 000 elever i Sverige blir av med sina skolplatser. Ett sådant tydligt 
förhandsbesked från den största intresseorganisation för friskolor och de stora 
skolkoncernerna behöver kommunerna ta på allvar. I slutändan står kommunen med 
ansvaret för att säkerställa en skolgång för alla elever, oavsett om företag anser det 
lönsamt att bedriva skolor eller inte.  

Regeringen har uttalat att utredningens förslag kommer att hanteras när coronapandemin 
går mot sitt slut, en situation som vi nu verkar närma oss. Om förändringarna genomförs 
kommer det med stor sannolikhet innebära att vinstdrivande skolkoncerner avvecklar sin 
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verksamhet för att undvika att bedriva icke-lönsam verksamhet, eller att vissa 
vinstdrivande skolor går i konkurs som en följd av lägre inflöde av skattemedel via 
skolpengen. Vid en sådan situation är det redan idag kommunens ansvar att säkerställa 
skolplatser för alla elever i Göteborg. Grundskolenämnden har idag ett aktivt arbete med 
att följa friskolor som planerar att lägga ner, där tjänstepersonerna flera gånger under de 
senaste åren har behövt göra snabba förändringar och åtgärder inom de kommunala 
skolorna för att hitta skolplatser till de elever som drabbas av nedläggningar.  

Ytterligare en statlig utredning vars förslag kan medföra ökade krav på kommunen att 
tillhandahålla skolplatser är ”Utredningen om planering och dimensionering av komvux 
och gymnasieskola (SOU 2020:33)”. Huvudförslagen i utredningen kan påverka 
fristående skolor och särskilt vinstdrivande skolors intresse för att bedriva 
gymnasieskolor. Utredningen föreslår bland annat statliga ramar för utbudet inom 
gymnasieskolan och yrkesutbildningar inom komvux, och mer fokus på 
arbetsmarknadens behov än elevers efterfrågan. En ökad statlig styrning över vilken typ 
av verksamhet som kan bedrivas kommer också att minska möjligheterna för 
vinstdrivande skolföretag att starta gymnasieutbildningar med låg driftskostnad och svag 
förankring till arbetsmarknaden, trots att dessa kan vara populära bland elever. 

Lärarnas Riksförbund har nyligen utsett en särskild utredare som ska lämna förslag på hur 
aktiebolagen ska kunna fasas ut ur skolväsendet, en utredning som planeras vara färdig 
mars 2022. Utredaren Anne-Marie Pålsson beskriver problematiken i en debattartikel i 
DN som följande:  

”Det säger sig självt att en skola i aktiebolagsform drivs av andra 
målsättningar än en i stiftelseform eller ideell förening. I själva verket går aktiebolagets 
vinstjakt, segregering av elevunderlaget, annan bristande likvärdighet och avsaknad av 
insyn inte att separera från aktiebolaget som associationsform.”.   

En lärdom som coronapandemin förhoppningsvis medför är vikten av att ha beredskap för 
stora, och ibland oväntade, samhälleliga förändringar. Det har blivit tydligt att denna 
beredskap inte nödvändigtvis har funnits hos vare sig offentlig sektor eller andra aktörer. 
God beredskap och förmåga att agera snabbt bör inte bara utgå från akuta, livshotande 
kriser som pandemier eller naturkatastrofer. Kommuner måste ha en beredskap för att 
kunna tillgodose alla kommuninvånares behov och rättigheter, även i den händelse att 
stora systemförändringar äger rum.   

Göteborgs Stad måste därför i god tid utreda förutsättningarna för att möta de 
förändringar som skolsystemet kan stå inför under de närmaste åren och ta fram en 
beredskapsplan för hur kommunen ska agera. Göteborgs Stad kommer att ha en stor 
fördel vid hanteringen av ett förändrat skolsystem om det finns en utredning och plan att 
utgå från. Utredningen behöver inkludera långsiktiga beräkningar av antal elever och 
skolpersonal som blir berörda, behov av lokaler och andra praktiska frågor, och hur en 
sådan förändring kan påverka olika stadsområden inom Göteborg.   
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