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Yttrande till Skolinspektionen över ansökan 
från Utbildia AB om godkännande som 
huvudman för nyetablering av fristående 
förskoleklass, grundskola och fritidshem i 
Göteborg 

Förslag till beslut 
I grundskolenämnden 

1. Grundskolenämnden översänder förvaltningens yttrande, bilaga 1 i 
grundskoleförvaltningens tjänsteutlåtande, över Utbildia ABs ansökan 

till Skolinspektionen.

2. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Sammanfattning 
Utbildia AB har ansökt om att starta en andra skolenhet i Göteborg. De anger 

Biskopsgården som sannolik lokalisering av den nya skolan utan att ange en utpekad 

adress. Skolinspektionen har begärt ett remissyttrande från Göteborgs Stad. Yttrandet ska 

beskriva eventuella negativa konsekvenser, ekonomiska, organisatoriska och 

pedagogiska, för Göteborgs Stad om skolan beviljas tillstånd. 

Förvaltningen bedömer att Utbildia AB nya skola inte får några avgörande konsekvenser 

för staden. Men om den lokaliseras i närhet av andra nystartande skolor kan det enligt 

förvaltningens bedömning finnas risk att kommunens möjlighet att garantera 

skolverksamhet i ett för eleverna rimligt avstånd försvåras.  

Prognosen över elevutvecklingen har förändrats under 2021. Sammantaget finns det 

skolhuvudmän som har tillstånd eller söker om tillstånd att starta skola med en kapacitet 

på cirka 3000 elever. Det är fler än den prognostiserade ökningen av elevantalet de 

närmaste 5 åren. Om samtliga skolhuvudmän får tillstånd och att de startar verksamhet 

enligt deras planer kommer det att få konsekvenser för kommunala skolenheter.   

Förvaltningen bedömer dock att Skolinspektionen inte kommer att väga in de 

konsekvensbeskrivningar som finns i förvaltningens förslag till remissvar i sin 

bedömning av Utbildia AB ansökan. 

Grundskoleförvaltningen 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-03-03 

Diarienummer N609-0607/21 

Handläggare 

Christian Arensberg 

Telefon: 031- 365 70 88 

E-post: christian.arensberg@grundskola.goteborg.se
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Dimensionering av skolverksamhet planeras alltid med lång tidshorisont. Göteborgs Stad 

har sedan tillkomsten av grundskolenämnden tagit ett mer samlat grepp om planeringen 

och dimensioneringen av kommunal skolverksamhetmed i staden. Under 2020 har 

prognosen för elevutveckling framöver förändrats något. I samband med tidigare års 

remissvar om nya skolansökningar har förvaltningen bedömt att de enskilda 

skolhuvudmännens planerade kapacitet motsvarat halva den prognostiserade ökningen av 

grundskoleelever i staden. 

I dagsläget finns det skolor med skoltillstånd som planerar för en verksamhet för 1700 

elever. 2021 söker enskilda skolhuvudmän för skolor i Göteborg som motsvarar 

sammanlagt 1300 elever, totalt 3 000 elever. Det är fler elever än vad Göteborgs Stad 

kommer, enligt prognos, att växa med för de närmaste fem åren. Om samtliga 

skolhuvudmän startar med verksamhet i den omfattning de söker för går det inte att 

utesluta konsekvenser för förvaltningens planerade dimensionering av den kommunala 

skolverksamheten. Konsekvensen kan bli att förvaltningen kommer att stå med kostsam 

överkapacitet av lokaler, då särskilt för lågstadieverksamheten som beräknas minska de 

närmaste åren. De ansökningar som Göteborgs Stad har att svara på anger i de flesta fall 

inte en utpekad adress. Erfarenheten från tidigare ansökningar visar att lokaliseringen av 

nya skolenheter oftare beror på var en skolhuvudman kan hitta lokaler än vilken stadsdel 

de uppgett i sin ansökan. Vilken exakt påverkan nya fristående skolenheter kan få på de 

kommunala skolorna i enskilda stadsdelar kan förvaltningen inte beskriva utifrån 

osäkerheterna i adressangivelserna.  

När Skolinspektionen värderar nya skoltillstånds påverkan på den kommunala 

skolekonomin är det i ett tidsperspektiv på 5 till 10 år. De beskrivningar som 

förvaltningen beskriver bedöms inte påverka Skolinspektionens bedömning, utan en 

kommun ska enligt Skolinspektionens praxis kunna klara av att ställa om sin verksamhet 

på 10 års sikt. I praktiken innebär det att i en stad av Göteborgs storlek kommer den 

ekonomiska påverkan avseende etablering av nya fristående skolor inte spela någon roll 

för Skolinspektionens bedömning och beslut. 

På kort sikt påverkas alltid ekonomin för de skolor som har elever som byter till en 

nystartad skola. Om det för en enskild skola rör sig om många elever kan den ekonomiska 

påverkan för enheten bli stor. Det kan därför bli aktuellt för rektor att planera om för hur 

skolan är organiserad, exempelvis vad det gäller antal klasser, tjänstefördelning för lärare 

mm. 

Även kostnadsposter som finansieras via förvaltningscentralbudget kan påverkas och kan 

behöva justeras. Det kan exempelvis handla om att skollokaler inte utnyttjas så effektivt 

som är önskvärt eller överkapacitet inom elevhälsan då elevantalet i den kommunala 

verksamheten minskar.    

Skolinspektionens hantering av tillståndsprövning och etableringskontroll är till liten 

hjälp för en lägeskommun och dess planering, särskilt på kort sikt. Förvaltningen har 

därför utökat kontakterna med de enskilda skolhuvudmän som planerar att söka eller har 

sökt tillstånd att starta skolenheter. Förvaltningen har som ambition att särskilt rektorer 

ska få tidig information om det som påverkar hens planeringsförutsättningar. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Elever och vårdnadshavares möjlighet att välja skola är en av grundpelarna i skollagen 

och andra författningar som styr svenska skola. I dagsläget går drygt 20 procent av 

grundskoleeleverna i Göteborg på fristående skolor. När nya enskilda skolhuvudmän 

etablerar sig i Göteborg kan det beskrivas som att utbudet av skolor ökar och möjligheten 

för enskilda elever att välja skola ökar. 

I Göteborg finns det dock områden där koncentrationen av fristående skolor är så stor att 

det påverkat stadens möjlighet att erbjuda skola enligt de skyldigheter vi har som 

hemkommun. Antalet fristående skolor i de centrala delarna av staden har till exempel 

inneburit att den kommunala kapaciteten av grundskola över tid har minskat. Det innebär 

idag att möjligheten att erbjuda grundskola i Centrum inte alltid motsvarar efterfrågan. 

När en fristående skola planerade att förlägga en ny skolenhet i Gårdsten påpekade 

förvaltningen att det kunde påverka stadens möjlighet att erbjuda fritidshem för 

mellanstadiet i stadsdelen. Enskilda skolhuvudmäns expansion kan därmed påverka 

stadens möjlighet att erbjuda grundskola eller fritidshem inom ett för eleven rimligt 

avstånd. 

De flesta fristående skolor använder sig av kötid och syskonförtur vid sin antagning. Flera 

statliga utredningar, till exempel SOU 2020:28, har visat att det påverkar kommunens 

möjligheter att arbeta med integration. Nya fristående skolenheter påverkar därmed 

förvaltningens arbete med att erbjuda alla elever en likvärdig skola. 

Samverkan 
Information har getts i samband med FSG den 12 april 2021. 

Bilagor 
1. Remissvar Utbildia AB 

2. Befolkningsprognos för Göteborgs Stad 

3. Karta, skolor i Göteborg 

4. Förteckning över grundskolor i Göteborg 
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Ärendet  
Utbildia AB har hos Skolinspektionen ansökt om att få starta en ny skolenhet i Göteborg. 

Inspektionen har begärt in ett remissyttrande från Göteborgs Stad. Staden ska yttra sig om 

den nya skolan får någon negativ ekonomisk, organisatorisk eller pedagogisk påverkan på 

staden på 5 till 10 års sikt. 

Remissvaret ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 23 april 2021. 

Beskrivning av ärendet 
När en enskild huvudman söker tillstånd att starta skola hos Skolinspektionen har 

lägeskommunen en möjlighet att yttra sig om ansökan. Lägeskommunen har möjlighet att 

yttra sig om den nya skolan får en stor negativ påverkan på kommunens skolor utifrån tre 

perspektiv, ekonomiskt, organisatoriskt eller pedagogiskt. De eventuella negativa 

konsekvenserna ska beskrivas i ett fem- och tioårsperspektiv. 

Utbildia AB har i dagsläget ingen skolverksamhet i Göteborg. Huvudmannen kommer 

dock att starta en skola på Spadegatan i Angered, Viljaskolan, höstterminen 2021.  

Utbildia AB anger ingen adress för sin nya skola, men har som ambition att starta 

någonstans i Biskopsgården.  

Förvaltningens/bolagets bedömning 
I förvaltningens förslag till remissvar anger förvaltningen ett antal konsekvenser som kan 

uppstå om Utbildia AB får tillstånd att starta ytterligare en enhet i Göteborg. Framför allt 

kan det uppstå organisatoriska konsekvenser om den nya skolan startas i relativ 

anslutning till en annan nystartad fristående skola. Det finns även vissa lokaliseringar 

som kan påverka kommunens förmåga att erbjuda skolverksamhet till elever inom ett för 

dem rimligt avstånd.  

Förvaltningens tidigare erfarenheter av remissvar till Skolinspektionen är att inspektionen 

inte bedömer att de konsekvensbeskrivningar som en kommun av Göteborgs Stads storlek 

är adekvata. Inspektionen bedömer vanligtvis att Göteborgs Stad, med sin storlek, har en 

förmåga att organisera om verksamheten och att kortsiktiga negativa konsekvenser över 

tid kan hanteras av staden. Förvaltningen har trots detta valt att skriva fram 

konsekvenserna även om det är troligt att de inte kommer att påverka Skolinspektionens 

bedömning av ansökan. 

 

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen 

 

 

Bengt Randén 

Förvaltningsdirektör 

Helena Sjöberg 

Avdelningschef 

 

 



 

 

Grundskoleförvaltningen 
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Remissvar Utbildia AB 
 

I förskoleklass och grund- och grundsärskolan i Göteborg finns det i mars 2021 mer än 

61 000 elever fördelat på kommunens egna skolor, fristående grundskolor och elever 

som går i en annan kommun. Av dessa elever går drygt 22 procent i fristående 

grundskola och cirka 1,5 procent i annan kommun. Mer än 75 procent av eleverna går i 

kommunala skolor som har Göteborgs Stad som huvudman. De närmaste fem åren 

beräknas antalet elever att vara relativt konstant. Det kommer dock att ske en 

omfördelning av eleverna så att en större andel kommer att gå på högstadiet och en 

lägre andel på lågstadiet. 

2024 beräknas det finnas cirka 66 000 elever i förskoleklass-årskurs 9 som har Göteborg 

som hemkommun. Enligt samma prognos ska det idag finnas cirka 64 500, märk 

skillnaden mellan den faktiska uppgiften ovan och prognosen. Stadens prognoser visar 

på en viss tillväxt de närmaste två åren men att det därefter kommer att vara ett mer 

konstant antal elever.  

Det finns i dagsläget tre skolhuvudmän som tidigare fått tillstånd av Skolinspektionen att 

starta grundskola i Göteborg, men som inte startat sina skolenheter än. Dessa har angett 

att de kommer att ha en gemensam kapacitet om cirka 1700 elever. Tillsammans anger 

de tre ansökningar som inkommit 2021 och som Göteborgs Stad har att yttra sig om att 

de beräknar för en kapacitet för 1300 elever. Tillsammans med tidigare ansökningar är 

det en planerad kapacitet för 3000 elever eller 5 procent av det totala elevantalet i 

förskoleklass och grundskolan i Göteborg. 

Göteborgs Stad planerar för en utbyggnad av elevkapaciteten i kommunala skolor för 

cirka 4000 elever den närmaste femårsperioden. Då fristående huvudmäns planer för 

utökad verksamhet sammantaget är mycket stor i relation till den prognostiserade 

ökningen av elever, det finns en stor risk att alla fristående skolhuvudmäns 

kapacitetsutökning sammantaget kommer att få både organisatoriska och ekonomiska 

konsekvenser för Göteborgs Stad.  

Både de skolhuvudmän som har fått tillstånd att starta skolenheter och de nya 

ansökningarna är i flertalet fall vaga i sin beskrivning av var i staden de vill etablera den 

nya skolenheten. Lokalsituationen i Göteborg gör att de enskilda skolhuvudmännen är 

mer beroende av var de över huvud taget kan få skollokaler än att de uppger en särskild 

del av staden där de önskar en etablering. Göteborgs Stad har därför svårt att kunna 

beskriva vilka organisatoriska konsekvenser som ett nytt skoltillstånd för en enskild 

skolhuvudman kan få. Göteborgs Stad har tidigare påvisat svårigheter att erbjuda 

fritidshem inom ett rimligt avstånd för mellanstadieelever som en organisatorisk 

konsekvens som kan uppstå när en fristående skola etablerar sig i ett särskilt område. I 

det fallet handlade det om Gårdsten och ansökningar som hanterades av 

Skolinspektionen 2020. Om flera av de nya fristående skolorna kommer att lokalisera sig 



 

Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen, Remissvar Utbildia AB  2 (3) 

   

   

i samma delar av staden går det inte att utesluta att Göteborgs Stad inte kan erbjuda 

elever till exempel fritidshem inom ett för eleven rimliga avstånd, med utgångspunkt för 

de vaga adressuppgifter som anges i ansökan och Göteborgs Stads erfarenhet av 

fristående skolors breda sökande efter lokaler  

Under 2019 stängde Skolinspektionen två fristående skolenheter och förelade 

ytterligare en skolenhet med vite och risk för stängning. Tillsammans hade dessa skolor 

närmare 900 elever.  Skolinspektionens nya ägarprövning och möjlighet att dra in en 

huvudmans tillstånd förutsätter att en hemkommun har ledig kapacitet i sina skolor som 

kan tas i anspråk med mycket kort varsel. Göteborgs är som lägeskommun för fristående 

skolor beroende av att Skolinspektionen i sin tillståndsprövning har lång framförhållning 

i sin kommunikation med Göteborgs Stad.   

Osäkerheten om var skolor med tillstånd kommer att lokalisera sig i Göteborg 

tillsammans med de vaga angivelser av adresser som nya sökande anger i sina 

ansökningar innebär en mycket stor osäkerhet för Göteborgs Stad i planeringen och 

dimensioneringen av förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmen i staden. Det finns 

stor risk att staden kan komma att stå med överkapacitet i delar av staden samtidigt 

som det kan uppstå svårigheter att erbjuda plats i förskoleklass, lågstadiet eller 

fritidshem inom ett för eleverna rimligt avstånd. 

Då det i dagsläget saknas möjlighet för en hemkommun att finansiera en överkapacitet 

för att hantera variationer i storleken på fristående skolor, ser Göteborgs Stad en 

uppenbar risk att de resurser som de kommunala skolenheterna har, kan komma att 

finansiera tom överkapacitet eller kostsam nybyggnation för att staden som elevernas 

hemkommun kan garantera eleverna deras rättighet av tillgång till förskoleklass, 

grundskola eller fritidshem. I en större stad som Göteborg tar det ofta mer än 5 år att 

planera, projektera och bygga nya skolor. 

Ekonomiska konsekvenser 

Sedan den 1 januari 2019 regleras en alla grund- och grundsärskolors, inklusive de 

fristående, ersättning i Göteborg av en resursmodell beslutad av grundskolenämnden. 

Den består av ett grundbelopp per elev och sedan ett strukturbelopp vars storlek beror 

på det index som SCB tar fram och som beror på skolans elevers socio-ekonomiska 

bakgrundsfaktorer. Utöver detta får en fristående skola ersättning för administration 

och moms. (Länk till resursfördelningsmodell) När det startas nya skolenheter, eller 

befintliga skolenheter ändrar omfattningen på sin verksamhet, påverkas inte Göteborgs 

Stads totala kostnader för skolan mer än marginellt.  

När en större skola startar kan det få konsekvenser för enskilda skolenheters ekonomi 

under den tid som den nya skolan startar och utökar sin verksamhet.  

I SOU 2020:28, En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad 

resurstilldelning, beskrivs en hemkommuns merkostnader för de situationer som 

beskrivs ovan. Eftersom det finns stora osäkerheter i var de nya skolorna kommer att 

starta och med vilken kapacitet har Göteborgs Stad svårt att specificera hur stor den 

organisatoriska och ekonomiska påverkan kommer att bli för den enskilda ansökan. 

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a202054115635867
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Sammantaget bedömer Göteborgs Stad att det finns en stor risk att de skolor som söker 

tillstånd, tillsammans med de som redan fått, kan få stor ekonomisk och organisatorisk 

påverkan på staden. En påverkan som i tid överstiger 5 år. Men Göteborgs Stad 

bedömer att inte att Utbildia AB med sina 230 elever enskilt kommer att någon större 

ekonomisk påverkan på staden på fem eller tio års sikt. 

 

Organisatoriska konsekvenser 

Göteborg Stad har som huvudman 128 skolenheter med drygt 46 000 elever. Samtidigt 

finns det 44 fristående skolenheter i staden med sammanlagt 13 600 elever. 2021 

ansöker tre fristående huvudmän att starta verksamhet som motsvarar cirka 1300 

elever. Starten av dessa 1300 elevplatser kommer att ske under flera år. Parallellt kan 

huvudmän som redan fått tillstånd starta upp enheter för 1700 elever. Under den 

tidsperiod som skolorna söker om att starta eller utöka sin verksamhet kommer antalet 

elever i Göteborg, enligt prognos, att öka med cirka 1500 elever. Det innebär att Utbildia 

AB ansökan om en skolenhet på 230 elever kan få konsekvenser för några kommunala 

skolenheter. Särskilt om någon av de övriga som söker tillstånd, eller redan har ett, 

väljer att etablera sig i samma område. 

Göteborgs Stad kan inte uttala sig explicit i det enskilda fallet då Utbildia AB inte angett 

en närmare adress för den planerade skolenheten. Göteborgs stad kan dock inte 

utesluta ett den planerade enheten tillsammans med andra nystartade skolenheter kan 

få organisatorisk påverkan på staden och vår förmåga att erbjuda förskoleklass, 

grundskola eller fritidshem inom ett för eleverna rimligt avstånd.  

Pedagogiska konsekvenser 

Göteborgs Stad bedömer att det inte finns några pedagogiska konsekvenser för 

Göteborg som stad eller enskilda skolenheter i Göteborg om Utbildia AB får tillstånd att 

starta skolverksamhet i linje med sin ansökan. 

Övriga upplysningar 

Bifogat till remissvaret finns filer med uppgifter som Skolinspektionen efterfrågat.  

• Prognos för utvecklingen av antal elever per årskurs 

• Förteckning över skolenheter i Göteborg, fristående och med Göteborgs Stad 

som huvudman 

• Karta över Göteborg, med kommunala och fristående skolenheter 





Om kartbilderna 
 

Lila prickar är kommunala skolhus aktuella 2021-2022 

Svarta fyrkanter är fristående skolhus aktuella 2021-2022 

 

Sydvästra Göteborg 

 

  



Centrala Göteborg 

 

Skolor Hisingen 

 

  



Nordöstra Göteborg 
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